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hirdetések és mindennemű ("énzdletékck. 

Védekezés a ^ 
• peronospóra ellen. 

. Vármegyénknek nagy részében 
mérhete t len kár t okozott- az a rémüle tes 
j é g e s ő , amely a mult év jú l ius 28-dik 
nap ján j á r á s u n k fölött is pusztítva el-, 
vonül t , tönkretéve egyebek közt a szép 
Kemenesalja díszének, a Saghegynek 
dúsnak ígérkezet t szőlőtermését . A szó
lók megérezték a mult évi tar tós szá
razságo t is és kétségtelen, hogy a jeg--
vert növénynek sok küzdehnébe került 
a. (InplH csapás t , kiheverni. A mostani 
tavaszi esőzések tehát jótékonyan hatot
tak a szőlőre, mert a talaj nélkülözvén 
a kellő mennyiségű nedvességet , valoszi-

mégis okszerűbben foglalkozunk, az volt 
és az ma is a gyakorlat, hogy eíóször 
permetezünk inájus hó 10—20-ika között, 
néha valamivel előbb is. amint már azt 
az időjárás megengedi: virágzás" előtt 

másodszor, azután harmadszor é s e.seV-pper,iiettv.tetteT.v a takarás emtTgyanezT 
lég negyedszer isi Mivel,azonban egy } megismételtem tavaszkor ki takarás után. 

I jeles szőlősgazda a mi módszerünktől I Okoskodásom elég egyszerű . A pero-
némileg eltérő gyakorlati eljárása arról j noszpóra mindenütt ott van a szőlló 

sze elhordnttam a vincel lérházhoz, hogy 
föltüzeltessék Trágyává felszeeskázni 
nálam nem fizette ki magát . 

Azután "áz így .negtnetszett tőkéket, 
de még a szőlő talaját is erősen meg

győzött meg bennünket , hogy a . jobbat 
követni ..nemcsak nem szégyen, hanem 
okos dolog": átengedjük neki a szót. 
amint következik : 

földjében A talajon, a tökén, a lehul
lott levélen, a csornaion. Ennélfogva 
mindenütt üldözendő. Legjobban üldöz
hető akkor, amikor az ő sorvasztó idő-

•j hTélsegtelen,; hogy .ez a vesz szín- t szaka, a tél beköszöntőben van. És 
tén a gondatlan, ;i> m egyetértő és_hanyag .mikor nincs hova elbiijiiia. I .eghntáso-
inüvelésnek a kovetk.-zm.-nye. Nálunk j sabban üldözhetó tehát; mikor a szólíó 
akkor irt ák ezt az élósdit. mikor m á r I roézteleh és igy a pe rmé minden poroi-

ntileg ennek h iányában sok . töke elpusz—I későn van: A permetezéssel spekulálnak ' káiát belepheti, hogy irmagostól kiirtsa 
tul t volna. De másrészt azt is tudnunk i mindaddig, mig a vész nem mutatkozik, j « kártevői . A többit elgondolhatja min-
kell . hogy. sok esőzés |...i\tan a pero- , n ^ o r , , „ | j g i ) 7 mar úgyszólván iekűzd- J den gyakorlati gazda. 

noszpóra nagyon el szokott terjedni , 

amelv j.e.liL' l e szár í t ja "a levelet s ezzel 
'megöli :i s z ő l ő n e k tüdejét. Miv-d pedig 
ez s zá l l í t ja a fürtökbe a k e m é n y í t ő i , 

mini a cukornak, nyersanyagát. erjnéJ> 
fogva ha - <-/. elpusztul, nem is lehetcuk-
ros mustot, tehát j " bori reuiéllenL'. 

Minálunk, mióta a permetezéssel 

hetetlen. Az én szőlőm nem ismerte a i -Én 
peronoszpórál . MggmoiHtom röviden, m i - ' ! kérteién 
n -k tulajdonítom e mentességet , Először 1 

nonr voltak szomszédaim', csak egyik [ 

!Sftk azt mondom el. miért si-
náltjnk a v d e k e z é s . Először 

azért , mert á kopasz tökéket senki sem 
akarja védelmező permetezésben része-

ojdalrol Másodszor e l járásom, aminek j siteni és ennek a bajnak a föllépését a 
a siket', tulajdonítom, a •kővetkező volt., j gomba alapos ritkításával lehetet lenné 
Késő ősszel teiiietswtléiii a venyiget.iie tenni. Más...1-zi.r. mikor mi permetezünk 
inkább esak nádvágás módjá ra és mesz-; úgyszólván ti szőlőnek csak a külső 

A gróf ur húsvétja. 
Ma: Ciat 6*z«. 

--- .lean, milyen nap van'ma? kér
dezte a szolgától, délután két'órakor ágyában 
gról Csáhyi Tibor, ki az ej-zákai nagy' kár? 
tyapárii után csak miist ébred fel. 

— .Húsvét vasárnapja van'ihéltóságos 
uram. • , J 

— Tehát megint ünnep var. Nem sze
relem ezeket az ünnepekéi. Ilyenkor nagyon 
is elevenek az titéik és tŰISágOSSfl lármázik 
a nép Mit gondolsz- .lean. mrvel- lehelne a 
mai délutánt agyonütni ? 

!. •—Remek- tavaszi nap. van odakünn. 
Egy sétakocstzás a ligetbe — érdekes volna. 
Dehát a méltóságos nr nem szereli a zajt. a 
vásári sokadalmat. 

. _1_ - j - Igazad , van.nem szeretem. I'e ha 
elgondolom, hogy a suhogó selyemruhás asz-
sznfiyr.kkal j»r jót lakisin és az orfeumok. 

-Süinttárálr-Ke^nyiijlánsk valami ujat. talán 
mégis a ligetbe kellene ma kisétálnom 

— .V íi-é-'irpe-i.a.y-ai - érdekes-. Egész 
népvándorlás, van m;. a lieet felé. És rnsr 
mükódnek a mozik. k"rfnrcó1c. ső' a nyaii 
vendéglők í- megnyíltak. És friss, ttizesszemii, 
kartnnfdhás varrölftnykák örülnek odakint a 
iicetben » tavasznak. 

ff, m-'-Jtad' látod, ez mar olyas
valami, amit érdemes megnézni. Helyet", ma 
khnecyek a ligetbe. 

: — B-foga-:=ak? "1 > • 
• — Nem Gyalog fog' k kisétálni. Készítsd 

eiő egyi'- v'—Uebb ruhámai. azt akamm fel
venni. 

Az ipái meghajolt es távozott, a gróf 
meg felkel! .'.tgjaból. SzelidarcUj kopaszodó, 
szóké, harmincéves' ember volt a grof. Ba-L 
evádt. éídetes szemeiből visszatükröz,,!! U 
világlátott. mindéM megunt emlier. Életének 
felet Parisban töltötte, csak nemrég tért on
nan haza a fővárosba és rengeteg vagyoná
nak kamatai! RKist az itteni kaszinók zOld 
nsTtalánal loigatja, linl. kedvezflen,. hol meg j 
kedvezőtlenül. 

tz- :r:.v behozta mának tufiáját A gróf 
felöltözött és kinyitotta szr.hájának egyik ab
lakai. Pompás tavaszi l u e g ő ömlött a szn-
L.iba A rai iye .ó napfény jóleső ne I.'tel arasit-
loit es a grófnak e-zébe jutottak másának 
szarrri. A írj->s. ni/e--z.mii , kartotirulia- var
ról ínykak. akik moMrküWI vannak a ligetben 

.Az annyim megutalt selyemruha*, csipkés, 
ékszeres, affektáló nagymain nök uian.valanii 
izuató, nauv-zeru dolog v Ina ismerel-eget 
kótni-egy-- kartonruhffs. üde várrTdeánykavai. 

Félóra muiva mártott selalt , prof a 
széles, (. .mpas Andrássy-iiton, ment a liget 
fele és szivla a balzsamo- tavaszi levegőt. 

A pompáé tavaszi nap fel • Budapestet 
kicsalta a l i üe t l . e Ezrérel sétált a nép. moly 
a' legvegyesebb elemekből á l l o t t . Katonák, 
cselédek, iparosok, urak es urnök egyaránt 
kivették részükéi abból a sok szórakozásból, 
amiket a liget eeyformán nvujl mindenkinek. 
A mozik, hinták, riiiglspilélf, nyári kavéházalT 
és vendéglők, mutatványos bódék egyform á 
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ruhájához férkőzünk. A levelek elfödik 
a rekenyőket, süt i fürtöket is és igy 
ezek úgyszólván liirét sem hallják az 
oltalmazó permének. Minden üldözött 
élősdi oda menekül, ahol biztonságban 
érzi magát. .Mindnyájan tudjuk, akik 
régebben szőllészkedünk, hogy a pero
noszpóra azeló'.t • CSak a levelekben je
lentkezett. Mert akkorában az volt a 

' szálló bölcsesség, hogy a fürtöt perme
tezni nem szabad. Ezért aztán az élősdi 
áttelepedett a fürtökre, ahol nem bán
tottak. Most már a fürtökön is üldözik, 
tehát újabb búvóhelyet keres. Az ellene 
való védekezés fogyatékos lévén, egyre 
jobban szaporodik ugy, hogy maholnap 
minden védekezést kigúnyol, ha erélye-
sebbélTsikraTiem szíttunk - ellene... 

Ennek első feltétele, hogy a per
metezés a legkomolyabb formában köte
lezőnek mondassék ki. Mert igazán nincs 
értelme annak, hogy például az aranka 
és hernyó elleni küzdelem elmulasztása 
törvényes megtorlás alá esik, ellenben 
a peronoszpóra ellen védekezik, aki ho
gyan akar. A lusta ember, akiben ki-
irthatatlanul benne van az ázsiai netn-
bánomság, mindig talál valami jogcímet, 
hogy kötelességének valami koholt cimen 
hátat fordítson. Így aztán az ó mulasz
tásából a leggondosabb szomszédot is 
ellepik a kártevők. Ha minden téren 
kártérítéssel tartozik, aki kárt okozott, 
érthetetlen, hogy miért űzhető az ilyen 
vétke.-, mulaszláa megtorlatlanul a szom
szédok rovására a szólóben. 

Ilyenkor mindenfelé rögtönzött ta
nácsosai kedveskednek egyes jó bácsik 
a megszorult embereknek éa forgalom
hoz segítenek sok boldogulni nem tudó 

j c ikk-t és kuruzsló -szén. Ezekről iegkö-
| i.elebli fogunk beszélgetni, annál inkább, 

mert ugy látjuk, hogy a .peronoszpóra 
szüretig folyton foglalkoztatni fogja a 
szőlősgazdákat. Szegény hegyaljaiak már 
ott tartanak, hogy szólleiket már vég-
puszitilásban látják. Az állam a szőlőkre 
adott agrárköJcsönért súlyos jótállást 
vállalt, tehát a szőlőknek megmentését 
és jövedelmezőségét is szivére kell ven
nie. Mi egyelőre főképpen csak a kér
dés szociális oldalát nézzük. Ez pedig 
ugy fest, hogy semmiféle növényünk 
nem fogyaszt annyi napszámot és igy 
nem foglalkoztat annyi munkáskezet, 
mint a szóló- A mai kezelés mellett egy 
kataszteri hold könnyen megeszik 100 
napszámul, ha minden munkát pontosan | 
elvégeztetünk. Igy aztán a félmillió holdra 
rugó szőlőterület közel 50 millió nap
számnak felel meg, ami a kivándorlás
nak bizonyára leghatásosabb ellenszere. 
Egészen a legutóbbi időkig ki is lehe
tett mutatni, hogy ahol kifizeti magát a 
szólészkedés. ott nincsen kivándorlás. 
Ifoz/.á még a szőlőben úgyszólván sem
miféle gépmunka nem vált be és nem 
terjedt el szélesebb körben. A szóló 

! tehát, mint a munkakeresö népnek 
| legbiztosabb, legnépszerűbb és legegész-
j ségesebb elhelyezője, szociális szem-
; pontokból is kiváló figyelmet érdemel. 

Mesterséges madárfészkek. Olt, a hol 
a fészekodukat használják, a hernyók eltűnnek 
a fákról. Németországból jelentik, hogy a poseni 
gyümölcskert tulajdonosa felemliti egy szak
lapban, hogy a telepen 100—100 darab fe-
szekodut akasztott fel a fák koronáiba s a 
madarak rövid kló alatt bele telepedtek az 
odúkba. A gyümölcstermés oly dua volt, mint 
azelólt soha. 

H Í R E K . 

A c e l l dömölk i apát beiktatása. Az 
eddigi megállapodások szerint Hollósy Rupert 
uj apátunk hivatalos, ünnepélyes beiktatása 
augusztus 15-éh, vagyis Xagyboldogasszony 

J napján, fog megtörténni. 
Dr Ostffy Lajos képviselőnkf. h ó . 13-án 

kemenesaljai ág- ev. egyházmegye Celldömöl
kön tartott közgyűlésén vett részt — még e 
napon Budapestre utazott és a képviselőház 
ülésein volt jelen, ahonnan tegnap az esti 
gyorsvonattal érkezett vissza városunkba és 
innen rövid tartózkodás után ostffyasszonyfai 
birtokára távozott. 

Áthelyezett bencés tanár . Stengl Nep. 
János, eddigi komáromi főgimnáziumi bencés 
tanárt, kinek Celldömölkön rokonsága és ki
terjedt ismeretsége van, a főapát a kőszegi 
főgimnáziumba helyezte át. 

Halálozás. Pető Menyhért Antal szent-
benedekrendí áldozópap, kiérdeműlt gimnázi
umi igazgató és jös^ágkormányzó, aki öreg 
napjait a dömölki apátság klastroraában élte 
le,'folyó hó 9-én városunkban 59 éves korá-^ 
ban meghalt. Temetése 11-én délután ment 
végbe rendtársainak igaz, mély részvéte 
mellett. 

Petíció — ellenpeticio. A bukott Ma
róthy-párt petíciója ellen. — mint már em
lítettük, — a győztes tlstffy-part ellenpeticiót 
ad be. amelynek készítésével — (n'em mint 
több napilap közölte: dr. Fekete Károly 
ügyvéd,) — hanem dr. linyályi Lajos buda
pesti ügyvédet bizta meg. aki a mandátumok 
megtámadása iránti perekben országszerte el
ismert specialista és az 19t>C-iki választások 
után is a megtámadott mandátumoknak leg
nagyobb részét ő védte és _ pedig mind — 
sikerrel. Az Ostffy-párt teKát nyugodt lehet, 
— az ellenpeticio biztos és erős ellenadatai, 
ily erőteljes védelemmel karöltve, gyerekjáték 
módjára fogják a petíció gyönge, alaptalan 
adatait megsemmisítve, ennék elutasítását 
eredményezni. 

zsúfolva voltak, őrölt mindenki a tavasznak, 
a szabad idejének és mindenki kihasználta a 
kínálkozó szórakozást, amint csak lehetett. 

Az életörömöktől megcsömörlött Tibor 
gróf meglepetve nézte a ligeti sokaságot.Csupa 
boldog, derűs embert látott maga körül.Tehat 
még vannak embjrek, akik élvezik az életet. 
És lassanként felemelkedett ő ia a ligeti han
gulattól. Blazírt arcán gyönge mosoly jelent 
meg éa érdeklődéssel nézte a hullámzó töme
get A leányokra, a kacagó, ünneplő varróle-
ánykakra, meg különösen melegen nézett és 
nem egy leányka, akár egy nagyvilági nő, ugy 
incselkedett véle, ugy mosolygott vissza reá. 

A gróf határozottan jól érezte magát 
Egészen felvidult és halkan fütyörészve be
ment egy nyári kávéházba, hogy valamit 
egyék. A helyiség zsúfolva volt Sehol üres 
asztalra nem talált Körülnézett Egy asztal
nál két nő Olt Egy egyszerűen öltözött idő
sebb nő éa egy leány. A leányon megakadt 
a gróf azeme. Üde, fiatal, karcsú éa kívána
tosan telt leányka volt Egyszerűen kék-fehér 

csikós kartonrahácska simult plasztikus ter
metéhez éa blúzára egy szerény ibolyacsokor 
volt tűzve. Feltűnő fehér arcocskája, éjfekete 
das haja és sötétkék szemei egyszerűen el
bűvölték a grófot A leányka észrevette a 
gróf fürkésző nézését, gyöngén elpirult éa 
lesütötte szemeit Mint valami mágnes, ugy 
vonzotta a grófot a leányka. Meg aztán hely 
sem volt más a kávéházban. Hirtelen elhatá
rozással a gróf az asztalhoz tartott Ott meg
áll t megemelte kalapját és engedelmet kért, 
hogy leülhessen. Majd még hirtelenebb elha
tározással bemutatkozott 

— Kovács Ferenc bankhivatalnok vagyok 
A leányka fülig pirulva, halkan szólott: 
— Kovács Klári . . . —az édes anyám. 
A gróf sonkát rendelt és közben nagyon 

diszkréten, nagyon lágyan nézett a leányra. 
A zene, az irgalmatlan rossz cigányzene pedig 
szólott És felvillanyozta a leánykát, aki a zene 
ütemei szerint ringatta kecsesen testét és fel
villanyozta a grófot, akit egyre jobban elbű
völt a leány természetes szépsége és Odesége. 

És nem azért volt a gróf világfi, hogy 
alkalmat ne találjon a beszélgetésre. Félóra 
múlva már ugy beszélgettek, mint régi isme
rősök és a leányka édesen kacagott a gróf 
párisi történetem. Csakhamar megtudta a gróf, 
hogy a leányka egy belvárosi varrodában 
dolgozik heti húsz koronáért és anyja egy 
vasúti hivatalnok' Özvegye. 

Az is megengedtetett, hogy hazakísérje 
őket És az uton azt ia kieszközölte a gróf, 
hogy Klárikát másnap a varrodánál várhassa. 

Bolondos egy tavasz volt A gróf nap
ról-napra, este hét órakor várta Klárikát a 
varroda előtt És napról-napra hűségesen 
hazáig kisérte, ki a külvárosba, gyalog. Sötét 
utcákon, átjáró kapukon keresztül és a söté
tebb részeken, hazáig, — sok édes, titkos 
csók csalánt el. 

Napról-napra szerelmesebb lett a gróf, 
akár egy diák és nem merte bevalani Klári
kának igazi nevét, rangját, mert félt hogy, 
elveszti kincsét, boldogságát. 

( 



-*zam H. oldal 

Vasutasok zaszloszentelese. A mult 
vasárnapon folyt le a vasutasok zászlószen--
telési ünnepélye és pedig olyan fényes keret
ben, melyhez hasonló ünnepség városunkban 
már régtOl "fogva nem volt. Az ünneplő kö
zönség reggeli 0 órakor vonult a felszente
lendő zászlóval és koszprusjeányok kíséreté
ben az apátsági' templomba, ahol ünnepi mise 
tartatott és a zászló felszenteltetett. Majd 
Jándi Bernardin, pápai szent Benedek-rendi 
igazgató mondott nagyhatású ünnepi beszédet. 
Ezután kezdetét vette a szegbeverés, mely 
aktus céljaira nagy, díszes sátort állítottak fel 
a templom mellett. Az első .szeget Ozv, Sző-
gyény-Marich Ferencné szül. Gorczey Paula 
grófnő ütötte a zászló nyelébe, utána pedig 
a többi ezernyi résztvevő közönség. E müve
let délutáni 1 óráig tartott. A vasutasok ez
után a Griff-szálló nagytermébe vonultak ün
nepi bankettre, mely délutáni 5 óráig tartott 
s akkor az Összesereglett helybeli és vidéki 

vendégek Sárközi (iéza és a vörösvári rezes
banda felváltó'! zenéje mellett táncba fogott 
A mulató vendégek reggeli 5 óráig maradtak 
együtt s csak ekkor lehetett észlelni a sorok 
ritkulását, a táncolók nszladozását A táncban 
mintegy 300 párnyi fiatalság veit részt. — 
A banketten több toaszt hangzott él. Tarri K. 
üzletvezetőségi felügyelő szép beszédében a 
celli vasutasokat és az ünnepély rendező
ségét éltette. A rendezőség részéről Karsay 
János üdvözölte az Uzletvezetőség kiküldött 
felügyelőjét. Az ünnepély mintegy 4000 kor. 
bevételt eredményezett, mely szám élénken 
dokumentálja a zaszlószentelési ünnepélynek 
minden tekintetben nagyarányú sikerét La
punk jövő számában leközöljük az adakozók 
névsorát Ha azonban valaki kimarad ebből, 
ami ilyen nagyarányú intézkedéseknél köny-
nyen megtörténik, az illetőnek pénzbeli ado
mánya a feleslegben mutattatik ki. 

Famegmunkáló ipar. Berecz Lajos 
helybeli asztalos famegmunkáló gépet szerzett 
magának, minek üzembevételére engedélyt 
kapott A nyert engedélyt, mint értesülünk, a 
belügyminiszter is jóváhagyta. 

Es egy napon merészet, nagyot gondolt 
grófCsányi Tibor. Egy este, varroda után, 
meglátogatta Klárikáékat és megkérte kezét 
Az Özvegyasszony majd elájult, a mikor a 
gróf felfödte igazi nevét és Klárika ugy zokogott, 
mint egy gyermek, a ki nagyon kikapott. 

A gróf gyöngéden csitítgatta a leányt 
és biztosítótű, hogy.a legkomojabbszándékai 
vannak. Lassan-lassan magukhoz tértek az 
egyszerű emberek és egy órai ostrom után 
elérte a gróf az özvegytől azt hogy Klárika 
másnap bemegy az ő költségére az angol 
kisasszonyokhoz és hat hónap mulra meg
tartják az eljegyzést 

A mágnásvilág napokig beszélt erről a 
szenzációról. Hogyne. Nem kis dolog az, hogy 
egy Csányi gróf feleségül vesz egy egyszerű 
varróleánykát 

Épen húsvétra esett az esküvő. A házas
pár esküvő napján, délután kiment a ligetbe. 
És meguzsonáztak abban a kávéházban, ahol 
előszOr találkoztak. 

Az éjjeli ezpress vonattal pedig 
útra mentek — Parisba. 

nász-

A Kemenesaljái ág. ev. egyházmegye 1 

évi rendes közgyűlése folyó hó 13-án d e . 
tartaton mega nemesdömölti ev. templomban; 
A gyűlésen á tagok, szép nagy számban je
lentek meg. köztük dr. 0-tffy Lajos ország
gyűlési képviselő is, aki, mint az egyházmegye 
jegyzője, a közgyűlésein is a jegyzőkönyvet 
vezette. A Itözgyülest dr. Berzsenyi Jenő, egy-
lüzmegyei-felügyelő nyitotta meg szép be
széddel, amelynek kapcsán- megemlékezett a 
prot. egyházra annyira sérelmes Borromaeus 
pápar encyclica kihirdetése folytán keletkezett 
mozgalomról, jelezte, hogy a képviselőházban 
ezen ügyben interpelláció készül es azon re
ményét fejezte ki, hogy a sérelem orvoslására 
a képviselőház a békés eszközöket meg fogja 
találni. A megnyitó beszéd után az esperes 
éri jelentése kerüli napirendre, amelynek kap
csán Mód Lénárd, nagysimoDyi lelkész arról 
az egyházmegyét ért örvendetes eseményről 
emlékezett meg, hogy dr.ostffy Lajost az egy
házmegye világi jegyzőjét, a legutóbb meg
tartott országgyűlési képviselőválasztások al
kalmával a celldömölki választókerűlet kép
viselőjévé választotta. Előadó indítványt terjeszt 
elő, hogy a közgyűlés ezt örömmel vegye 
tudomásul é» ebbeli örömének a jegyzflkünyv-
ben adjon kifejezést A közgyűlés ezen indít
ványhoz óriási lelkesedéssel közfelkiáltással, 
egyhangúlag hozzájárult és őszinte ragaszko
dásuknak a jelenvolt Jiepviselőnek szóval is 
kifejezést adtak. Az elnök erre az indítvány 
jegyzőkönyvbe foglalását elrendelte. Követke
zett ezután a tárgysorozat többi pontjának 
tárgyalása, amelynek során különösen kél ügy-
adott nagyobb vitára alkalmat. Az egyik a 
véleményező bizottságnak a javastata volt, 
hogy az eljáró esperesnek bizonyos "esetekben 
napidíj és fuvar állapittassék meg az illető 
gyülekezet terhére. Ezen indítvánnyal szemben 
Nagy Sándor dömölki lelkész terjesztette elő 
megindokolt ellenjavaslatát amelyben k i 
mutatta, hogy az esperes évi dotációjában 
ezen javadalmak már benfoglaltatnak, miért 
is az indítvány elfogadását a gyülekezetek 
jogosulatlan megterhelésének tartja és ezért 
a véleményező bizottság javaslatának elveté
sét indítványozza. A közgyűlés azután egy
hangúlag Nagy Sándor ellenjavaslatát fogadta 
el, illetve a véleményező bizottság javaslatát 
elvetette és kimondta, hogy az esperes ily 
esetekben napidíj és fuvarra igényt nem tart
hat Érdekes vitát keltett még Ozv. Gayer 
Gyuláné felebbezése az egyházközség által 3 
évre kivetett adó ellen, — amely felebbezés-
nek az egyházmegye számvevőszéke helyt 
adott és határozatilag kimondta, hogy az egy
házközség a hitközségi adót csak 1 évre vetheti 
ki. A közgyOlés további folyamán elhatározta, 
hogy az egyházmegye történetét megíratja és 
ezzel Hntter Zsigmond csöngei ev. lelkészt 
bízta meg, aki a megbízást a legnagyobb 
készséggel elfogadta — annál is inkább mert 
dr. Ostffy Lajos, aki a prot egyház történetével 
már régebben behatóbban foglalkozott, a 
legnagyobb fokú támogatását és útbaigazítását, 
a történetírónak megígérte. — A tárgysorozat 
többi apróbb pontjainak letárgyalása után 
elnök a közgyűlést bezárta, a résztvett tagok 
pedig Celldömölkre vonultak be ahol, Nagy 
András vendéglőjében ' tartott társas-ebéden 
lelkes hangulatban a késő délutáni órákig együtt 
maradtak. 

Ügyvédjelöltek mozgalma. Annás 
ur-zágszerte megindult mozgalomnak, mely az 
igazságügyminiszter uj reform-javaslatának 
ügyvédjelöltekre vonatkozó sérelmes rés;» 
ellen irányul, a hullamai már. megyénkbe is 
eljutottak. — A szombathelyi ügyvédi kamara 
területén működő ügyvédjelöltek f. hó IP-éit 
tartjak tiltakozó nagy-gyűlésüket Szombath--
lyen, amelyen — értesülésünk szerint — a 
celldömölki- ügy véd jelöltek w résztvesznek. 

Léghajó varosunk fölött. F. hó 12-én 
délelőtt fél 12 óra tájban a láthatár észak
nyugati felén egy sárga léghajó tűnt fel, 
amely-a szél által hajtva nagy gyorsasággal 
közeledett városunk felé és körülbelül 12 óra
kor nagy magasságban elrepülvén városunk: 
fölött, délkeleti irányban tovarepült A "lég
hajó körülbelül 1000 méter magasságban 
lebeghetett és a bentülők felől, jó látcsővel 
csak annyit lehetett meglátni,, hogy katonái 
sapkában voltak és igy valami katonai leg:-
hajó lehetett, amit igazol, némileg azon kö-
rülmény is, hogy értesülésünk;, szerint ll.ij-
maskeren délután 2 óra után le is szállt. 
Egyidejűleg egy nagy szürke automobil is 
robogott városunkon keresztül, amely a lég
hajót ki.-erte. A nem ^mindennapi esem 
nek az utcákon számos nézője akadt. 

Celldömölki csodák. E címen néhány 
budapesti napilapban a következő hír jelent 
mtf.'Snaáryifürü a nap körül. Olldiimöik-
ről irják: Tegijap délelőtt 11 órakor nsgjou 
szép égi tüneuiéuy ejtette csodálatba a kis 
dunántúli városka lakosságát. A nap körű', 
mintegy szaz méter átmérőjű, vakító fényes
ségű gyürü képződött, melynek centrumában 
a nap állott. A tünemény egynegyed óra hosz-
szat tartottA városka egész népsége az utcara 
szaladt és a tudatlan népsig mindjárt háborút 
jósolt az égitünemény láttára.* — Minthogy 
nekünk — sajnos — nem állt módunkban 
e hírben közölt szép égilüneményt megcso
dálnunk, fenntartással közöljük is, de mm -
deneselre érdekesnek tartjuk az illető lap, 
épen nem hízelgő kritikáját illetve jelzőjét a 
•városka tudottan népségéiről. 

TUnsi. Kenyériben egy ember tífuszban 
megbetegedett Az illető Lakatos István, akit 
a leggondosabb orvosi gyógykezelés alá vetlek. 

TtS. Szergenyben folyó hó 9-én Ki
ütött ki. Molnár Jórsef ottani gazdálkodó ka
zalja égett le. 

Egy gyáros családi i ráaUja . A sop
ronmegyei Beled község lakosságát hátbor
zongatóan tragikus esemény tartja napok óta 
izgatottságban. Horváth Ferenc téglagyáros 
ugyanis hétfőn délután agyonlőtte feleségét 
sógorát Karsay Imre szilsarkányi evangélikus 
lelkészt, azután pedig maga ellen fordította a 
gyilkos fegyvert Horváth Ferenc, ki jómódú 
földbirtokos, már a mult év óla válópörbeo 
volt feleségével. As ősszel egy ízben már le 
lövéssel fenyegette a feleségét aki akkor a 
kapuvári járásbíróságnál föl is jelentette, de 
csak becsületsértés miatt ítélték el Horvithot 
husz korona pénzbirságra. Az életveszélyes 
fenyegetést nem lehetett bebizonyítani. — A 
civódás tulajdonképeni oka a beledi téglagyár 
volt, mely eredetileg Horváth Ferencné és 
Karsay Imréoé, továbbá Horváth Ferenc és 
Szabó József sopronoémeti birtokos kötős 
tulajdona volt Horváth Ferenc azonban na
gyobb kárt okozott a társtulajdonosoknak, mi 
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ezek -pert imlit' Hak ellene es^ve lé -
oriL közösséget * megszüntetlek.-' .MivrbJ 
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-ad.-ja. a férj; Kirágja innét Fzartoajojt 
í aj- ellen. Horváthné'és ríarsáyne te-tvé-
'i ' .r.U.-ik 'es ka r rá ; -s^részbeO felesége tu-
i "nát kenező Jrglagjar Úztéti kezelése .r-
i Iwn-jelei.it meg minden fetjten Belejlen, 

". •'íermészeteséh Horvathi* vendége volt; k-t 
: ' iecoia ' kiil."ii.vaiian; t-.t lérjétől. Hétfőn is 

'.•:"' í r tbjyrben- utazott Szilsárkányból Beledre 
i ' • i egy órakór é p e n ..ebednél ült Hoyváth-
i . m i k o r Horváth váratlanul berontott 
a • . adászfegyverevel előbb Karsayt. majd 
t feleségéi lőtte le. mielőtt azok meiie 
t • Itek, vagy védekezhettek, volna. Ezután 
1 ith eltávozott és a k;rtek alatt önmagát 
I ' • agyon. Karsay iránt. . ki egyik légkiva-
I , lelkésze viiii az. evangélikus ^"gyhazqak 

é cak negyvennyolc eves volt, általános a 
r et. Mindhárom áldozatot szerdán délután 

-g n.tír ti nii't'eL- t-s i '• n'tiiir.4;—ah-l—rrnr 

• k sok tisztelője volt, különvonat . indul: 
netesre. A hatóság a boncolást nem ren-

- I . Kar-ay holttestéi szintén Beleden 
l ' ék .e l . . . ' • 
Olvasóink ügyeimé: feiblvjuk1.-KrausZ 

I y mészáros hirdetésére. 
Lelkeszválasztás. Baliko Mihály kőszegi 
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"f. eszköz, lm. 
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