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az úgynevezett vad madarak teljesen
| bizalmasak, ismerik jóltevőiket és bizal
masan kérik a megszokott eledelt. _J

földön ugrándozva követi lépteit, várja
és kéri a morzsát; ez is a gyermekse
reg és óvók nagy gyönyörűségére és
okulására.

A Nyugat nagy metropolisai, ame
Ugyanezt a jelenséget Mtjuk Németlyek nyomán Budapest székesfővárosunk
j ország összes nagy- és nagyobb váro
A hatalmas London városa Hydeis halad, a figyelmes szemlélőnek és
saiban. Stuttgartban szemem láttára á park és Regentspark tavainak nádas és
leginkább kedélyének azzal kedvesked
kisleány megszidta a rigót, mért túlsá gyékényes szélvizeiben a különben leg
nek, hogy ott, ahol a forgalom bizo
gosan tolakodó volt.
J.
vadabb gázló és uszó madarak békében
nyos napszakban nagyon is élénk, a
költenek
s ugy .amint a porontyaik arra
harisban, mely leginkább világvá
madárvilág bőven és az ember iránt
valók lesznek, kivezetik a gyepre és a
ros,
á
Champs
Elysées
fasoraiban
a
nagy
bizalmasan viselkedve jelen van. Ezt egy
gyepet beszegő rácsokig, amelyeknél
pár szembeszökő példával bizonyítom. vadgalamb, az úgynevezett székács, a
világ . minden részéből egybesereglett felnőttek ós gyermekek 'közvetetlen kö
Már Bécsben is, az úgynevezett
ornitológusokat nemcsak azzal lepte meg, zelből gyönyörködhetnek a kis pelyhesekStadtparkban, különösen a rigók nagy
hogy jelen volt és a délutáni kocsifor- ben és szórhatják azoknak a megfelelő
számmal fészkelnek, télire nem költöz
.
gatag fölött végezte nászröptét, hanem eledelt. „ .
nek el; mert a közönség szeretete és
hogy ugyanez a madár, amely minálunk
Fájdalom, hogy nagyban fejlődő,
jószívűsége ellátja őket megfelelő ma
emberláttára már 3—500 lépésnyiről mind fényesebbé váló székesfővárosunk
dáreledellel. A felnőttek és a gyermekek
szárnyra kap és menetül, a Jűres Luxem ról hasonlót nem jegyezhetünk föl, mert
láthatólag gyönyörüket lelik a madarak
burg-kertben, hol a déli órák tájában valóban nyomát sem találjuk. Ezelőtt
szelidségében és hogy ez mennyire reá
ezernyi ezer dajka és dada őrzi Paris egy negyed századdal, amidón a város
hat a jellem képzésére, ezt bizonyítani
legjobb társaságának gyermekeit, ugyanez liget még bokros Volt. tavasszal meg
fölösleges.
a vadgalamb a nagy vízmedence fara szólaltak a fülemülék százai, köztük szá
Kisebb várost, például Grác-otvóve,
gott párkányán sürün egymás mellé so mos, mely éjjel hallatta szavát. Ponto
*). Éppen most, midőn vándormadaraink már
rakozva delel, tollászkodik, szóval a leg san megjelölhetem a helyet, ahol az
mind megérkeztek, időszerű, hogy hazánk, egyik leg
jámborabb magaviseletet tanúsítja. A utolsó éjjel zengő fülemile szólott. Ennek
nagyobb tudósának, a madártan s általában az állattan
és az egész ligeti madárvilágnak, majd
terén legkitűnőbb szaktekintélyünknek kedves sorait verebes emberről nem is szólva, akinek
közulj'A és azt olvasóinknak,, különösen pedig .a köz
sétaközben a veréb tömegesen szállja nem egészen nyoma veszett és csak
eégi elöljáróságnak, a tanítóknak és a szülőknek ügyei
meg kinyújtott kezét s egész sereg a a legújabb időben marad meg egy-egy
mébe ajánljuk.
Szerk.

Magyari István könyve.

jMáj'usban.
Nyílik a Virág, szól a kis madár.
Hogy is ne! a s z é p Május itt Van már.
Dalt csalnék elő én is ha Volna,
De sok gyötrő szivemnek gondja ;
A dal, a nóta elhal ajkamon,
Nem ihlet meg a regényes Vadon,
Nem buzdit. dalra Virág, kis madár,
Lelkem — ugy érzem — m á s Májusra Vár.
Úsznak a felhők a magas égen:
• Aranyos derűt hoztok-e nékem ?c
üebben a szellő, hajlik a sok ág:
• Engem is ölelj át, ó boldogság! €
Suttog a szellő, b e s z é l a Virág;
Kis falumból is éppen most Írják;
»Qyere mielőbb, gyere el hozzánk,
itten a Május szebben mosolyg ránkl<
Marczel.
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Aki a magyar irodalomtörténetet tanulta
vagy tanulmányozta,
tudja, hogy ki volt
Magyari István. Sárvárolt (Ujszigeten) volt
híres protestáns prédikátor, akinek érde
kes polémiái voltak az országos hirü Páz
mány Péterrel, a néhai esztergomi biboro9
hercegprímással, kinek Kalauz cimü hatalmas
könyve egyiké a legbecsesebb magyar irodalmi
t e r m é k e k n e k . — Minket, tehát nagyon
is érdekelhet
az az esemény, hogy Ferenczi
Zoltán ismert nevű írónk kiadta Magyari
Istvánnak Az országokban
való sok romlá
soknak okairól cimü munkáját. A könyvet
tulajdonképpen az Akadémia adta ki a »Régi
magyar könyvtár* cimü vállalatában, de a
főérdem
Ferenczit illeti, hogy a rendkívül
érdekes munkát a magyar közönség megis
merheti.
Mielőtt a Ferenci által a könyvpiacra
adott könyvről szólnánk, meg kell jegyeznünk,
hogy mintán a halhatatlan emlékű, dicső

Hollós Mátyás királyunk idejében volt Hess
András-féle tipográfia 1473-ban megszűnt,
egész hazánkban egyedül Sárvárott létezett
könyvnyomda. Ezt Nádasdy Tamás gróf 1536
körül állíttatta
föl saját költségén. Ez a
Nádasdy volt az, kihez Dévai Biró Mátyás
1523-ban a wittembergi egyetemről jött és
aki akkor Sárvárott
»ujszigethi«
várában
lakott. A könyvsajtó Körülbelül azon a helyen
állhatott, ahol jelenleg a várhid mellett szent
János szobra áll.
E könyvsajtó alól került ki a többek kOzt:
1) Erdősy Szilveszter Jánosnak latin
nyelven irt magyar nyelvtana — 1539. jun.
14-én.
-2) 1541-ben jelent meg az első magyar
ujtestaméntom. Cime: Uy Testamentum Magár
nelwen mertet az Görög és Diák
nelvböl
ayonnao fordytank az mag'ar népnek keresz
tén hütben való ippulisire, Dy Szigetben Abadi
Benedek nomtatta vala 1. 5. 4. 1. esztendőben.
3) Magyari István sárvári
prédikátor
által szerkesztett 4-ed réttt, 190 lapot tártai-
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rigó, egy-egy harkály,

amely

már nagy távolságról menekül

az em

A ni09t már magyar
tologiai Középpont, amely

királyi

Orni-

kitudja

mu

tatni, hogy irataival Angliában, Németsőt Olaszországban

hatni

tudott és legújabban déli Franciaországba
is benyomult, a magyar fölümivelési kor
mányzattól támogatva

m á r . régen

tette a kísérletet, hogy legalább

meg
a vá

rosligetben középeurópai nivóra fejlessze
a madárvilágot. A főváros illetékes ha
tósága részéről

is

készségre

talált

és

bele is fogott a fészkelési alkalmak
rendezéséhez, á fészkelő
gesztéséhez, itt ott a

odvak

szabad

berendezéséhez is —

is annyi időbe" kerül,

be

kifüg

fészkelési

azonban

minden

Hermán
hosszú

Ottó jeles öreg tudosuuk

évtizedek óta sürgeli a

reputációjának

érdekét

madár

védelmet. Elmondhatjuk róla, hogy egész
életét a

magyar nép javára

szentelte.

Népszerűen i t t szakkönyvei

e

nemben

páratlanul

a

főnebbi

állanak. Amit

ő

sorokban panaszképpen fővárosunkat ille
tőleg elmondott, azok egészen ráilleuek
Vas és számos magyar vármegyei köz
ség

lakosságára.

Lapunk

a

közgazdá

szainak is szolgálatában állván, mi sem
természetesebb, minthogy most, tavaszszal,

különösen a . madárvédelemre

és

ezzel kapcsolatosait a gyümölcsfák ápo
kezelésére,

Magyarország

hivatásával

faiskolák

rendszeres

a tánulógyermekek

oktatá

székesfővárosa

sára

látom

az ügy iránt érdeklődnek s főleg azokét,

abban,

hívjuk föl mindazok figyelmét, akik

hogy a főváros polgármestere az ügyet

akik mar hivatásuknál fogva is kötelesek

legjobb

az ügyet fölkarolni.

belátása szerint szóvá

hogy a mai

tétesse,

vigasztalarfállapot

leg

alább is enyliithetóvé válljék.
valók

lettek volna, hogy a fákat tisztogató ci
negéket megtelepítsék, azoknak védelmet
'nyújtsanak, a

legrövidebb

Itt a tavasz ! Serényen foglalkoznak
a gazdák a mezőn, sürgölődnek, forgo

A fészekodvak, melyek arra

idő alatt le

voltak verve, hogy azután eltűnjenek.
A ligetőrök részemről történt meg

lódnak, tesznek-vesznek a gyümölcsösök
és faiskolák barátai a telepeken
vendve

tanulják meg a

fatenyésztés

és ápolás

élvezni a szabad

A madárvédelem
demli, hogy folyton

lamokat csalt ki az illetőből.

A,szülők, a
nak,

got, váltja ki az illetőkből s az

gonoszságból

nek e l c é g r e j s elmegy

a

kedve,

hogy

természetet,

kérdése

tanítók, az elöljárók, fais

hogy

aki

tudatlanságból

elfogja

szárnyas munkást, annyival

maradt temérdek rovar. okoz.

mazó ily című könyv: >Az Országokban való
s >k Romíasoknac Okairól és azokból való
megszabad .lisnac is modgairol, mostan uyonnan irattatot, és sok bölts embereknek írás
okból szereztetet hasznos könyveteké. Magyari
István Sárvári Praedicator által . . . Nioraat' attatot Sarvarot, az Author költségevei. ManIiü9 János által, Anno M. D C I I .

1

a j

károsítja a

tésre

vesződséget

vagy

és elpusztítja

köevagyont,

dolgot,' oly

megér

napirenden legyen.

újból beleavatkozzék, ha pedig feljelen
fogja a

a

munkáját,

kolakezelók magyarázzák meg az ifjak- ,

a tisztességtudást, hanem a gorombasá
ember

szép

megbecsülni a madarakat és fákat.

szólítása -a legjobb esetben fitymáló fo
Mindenki

s ör

növendékek

megkedvelik a természeti kincseket, meg
tanulják

gadtatásra talált, legtöbbször durva szó
tudja, hogy a „hivatal" (az őr ur) nem

ydewek fölsorolása.
A "kőtéiWégeT"
teljesítess— - nem érdem. Csakhogy'a mai
világban érdemszámba akarnak az, emberek'
mindent venni amit tesznek. Ha valakinek •
hivatala van s abba szorgalmasan eljár és
teendőit is pontosan és lelkiismeretesen végezi,
az még nem érdem, hanem a kötelességek
becsületes teljesítése. Mi több? Ha valaki a
közügyek terén, mivel talán arra m á r állásá
nál vagy hivatásánál fogva praedesztinálva van,
érvényesiti befolyását és tehetségét, sz igáén
csak kötelességének felel meg. Az érdem m á s
fán terem! De aki érdemeket, pláne nagy
érdemeket szerez magának, az m á r szive
jóságánál és lelke műveltségénél fogva nem
reflektál arra, hogy érdemeit fölsorolják vagy
publikálják és honorálják, — sót tiltakozik
ellene. Abból az alkalomból okoskodunk mi,
amikor az »Allatvédelem« cimü lap, mint az
Országos Állatvédő Egyesület közlönye, a mi
jó öreg tudósunkat-, H e r m á n ^ Ottótj- szereticsipkedni, amiért a székesfőváros madárvédel
me érdekeben fölszólalt s amellett ez a lap
az állatvédő egyesület érdemeit
fölsorolni
jónak latja. Hermau Ottó, ez az önzetlen,
szerény s mégis európai Inni nagy tudós,
>sine ír.i et studii>• tette meg az érdemes
lap >intéseire« a megjegyzéseit, melyekből
érdemesnek és szükségesnek tartjuk ebben a
sokérdemü
korban a következőket, mint
jellemző szállóigéket emlékezetünkbe belevésni;
. . . . Volnék én olyan öreg ember, beszéltem
és irtain volna annyit, hogy sokan tudhassák,
hogy én — különösen a humanitás szolgála
tában — az érdemeket el sem ismerem,
hanem igen nagyra tartom a szoros köteles
séget, amely helyesen teljesítve, kerüli a
fölsorolásokat, keresi a csöndöL üyilkos cik
ket tudnék én arról írni, hogy semmivel sem
rontott az uj kor az igazi magyarság lelkü
letén annyit, mint az érdemek örökös fölso
rolásával ég célzatos elismerésével, ami egy
jóemberem éles meghatározása szerint ma
már életmód . . .* E rendkívül jellemző,
ezivből-vérből jövő őszinte és igaz szavak
képezzenek az »uj kor.-ban egy tiszta tükröt,
amelybe bár minél többször tekintenének
különösen azok a >népszerü< emberek, akik
szerétik azt a bizonyos életmódot!
1

lására, a községi

siker nélkül.
Én

hogy

összeférhetlenné válik.
*
.*

ber elöl és ez mindent mond.

országszerte,
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KEMENESALJA

:

amennyi pusztítást a meg

után átadjuk a szót Ferenczi műre ismerte
tőjének, amint következik:

A könyv elején foglalkozik a nagy Páz
mány híres ellenfelével. Ferenczi életrajza
rövid, tömör és szinte plasztikai hűséggel
állítja elibűnk ama viharos kor embereit és
eseményeit. Leírja az áldatlan harcot, mely a
katolikus egyház é l a mindjobban erősödő
4) A negyedik könyvet Aegidius Hunius protestantizmus közt volt. Kölcsönösen egymást
irta latinni, Eszterhas Tamás pedig Kürti vádolják és kárhoztatják a haza szomorú
István szegedi prédixátorral magyarra fordí sorsa miatt. Magyari nagysága természetesen
totta. 582 negyedrétü lapot tartalmaz es nem vetekedhetik a korából fényesen kiemel
szintén 1602 ben jött napfényre. Címe: >Az kedő Pázmányéval, de vitairatának több ér
igaz Aniaszenlegyhazrol. és ennek feieröl az dekes, színes, költői része van s ezek arról
Christusrol, Ismeg az Romai Ania szentegy tanúskodnak; hogy a hírneves prédikátor
házról, es ennek feieről az Romai Papáról elsőrendű írói tehetség volt Valami komor,
való Articulus, kerdeseckel es feleleteckel stb. zordon szépség ömlik el írásain, a hol a
Niomtattatot Sárvárat, Tekintetes és Nagysag-is magyar nép sorsát a héberével hasonlítja
Illyeshasi István Ur költségen. Manlius János össze. Mindkét nép az ur kiválasztottja, de
mind a kettőre szörnyen ránehezedik az Ur
alul, Anno, M. D. C. JX_J
keze, mert eltértek az igaz hittől. E gondolat
E tipográfiáról az 1817. évi tudományos különben. Ferenczi Zoltán szerint, nem a
• . y i ' ''lényben többet lehet megtudni. Ezek Magyaríé. A magyar nemzet és a zsidó nép

sorsa között való párhuzamnak a legrégibb
magyar költőkben nyomát találjuk. A protes
tantizmus terjedésével, a biblia szabad olva
sásával természetesen még erősbödött az
otestamentom hatása.
Azonban nemcsak a hitben való megtántorodás miatt nagy a panasz mind a kath.
papok, mind a protestáns prédikátorok ajkán
Nincs a X V I . és XVII. századnak olyan
erkölcsi, vallásos irója, költője, ki ne panasz
kodnék az általános romlottság, erkölcstelen
ség és törvénytiszteletlenség miatt. A másik
panasz a-föld népének elnyomása, kifosztása,
gyö;rése, s a harmadik, az idegenek segítsége
ellen való kikelés, melynek Zrínyi az Afiumban
adott legerősebben kifejezést.
,-: j Magyari István életrajzát és írásait o l 
vasgatván, rég letűnt világ kapuja nyilt meg
előttünk. Á kapuk mögött kűzdő.harcoló em
berek, olyanok mint mi, csak a köntös, a
gesztus, a harc oka. más. Az ember, a'nzttzdelcm, marad a régi.
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A tavaszi nap stfgára
Édesen mosolygVa *
Tündér-fényt hint a szép tájra,
Ezüst-Vizű tóra :
De lelkem e pazar pompa
S hiVogató táj nem Vonzza,
s Egyre oda vágyom,
Gsak ott boldogságom :
Hol a Rába'_ habjai
Lágy zengését hallani
S nábob közt andalogja
-;
Kis, csobogó habokra ~—-r
Ábrándozna figyelni
"Andalító, isteni . . . .
Maroséi

-J^tgéím
alom
ban." Tegnap délelőtt többekre nézve csaknem
végzetes szerencsétlenség történt, a dömö.ki
gőzmalomban. Három emberélet jutott á sir
szélére B csak a jóságos Isten különös gond-'
viselése mentette őket meg az életnek. Legalább
is- kilátás van rá, hogy életben maradnak.
Szabn. malomtulajdonos cseledéi ugyanis
szappant löztek, miközben a zsiradékos
szappanhab kifutott az üstből és tüzet fogott.
Knnek lángjától pedig a kátrányos hordó
gyuládt meg ugy, hogy pár pillanat alatt

Liget Kemenesmagasiban. A község
inulalmvagyo ifjai eddig az Krzsébet-ligetbe
szoktak randul'ui. Mint most. értesülünk, a
magasiak itt egy. hatalmas tánchelyiséget
építenek, miáltal a liget egy jmulatnhely j e l 
legét ölti magára. Az idei bucsut már az uj
helyiségben táncolják keresztül.

Sági virtus. Az alsósági legények az egész
környéken ismerete.-ek arról, hogy nrm hagy
jak magukat s ha kell, úk agyabugyalnak el
másokat. Igy történt ez a mult vasárnapon
is Izsakfán. Ifjú Görög István a megmond
at ere-z helyiség lángba állott. A két szap- i hatója annak, hogy mekkora virtus rejlik
n . n f ' . ^ . r asszony
. . . . . . . . . . . . . és
A . egy
n . . . . legény
I . . . . . . akik
- . M l . 1bentvol
.
t
I
. . .
. . .
*
*
panfőzö
sági legényekben.
tak, rögtön menekülni iparkodtak s bár
Betörés egy szövetkezetbe. A Kemenes
sikerült is a szabadjűásjjiégis annyira össze
magasiban történt betörési és rablási esetek
égtek, hogy a kórházba kellett őket szállí
száma ujabban ismét gyarapodott egygyel.
tani. A tüzet sikerült tűzoltóinknak lokalizálni.
Szerdán virradóra ismeretlen tettesek felha
Hyme . Gaal Sándor alsómesteri ág- toltak a községházának padlásara s a bolto
hitv. ev. tanító jegyet váltott Szabó Ilonka zat áttörése után leereszkedtek az ott beren
kisasszonnyal, Szabó László tokorcsi tanító dezett önsegélyző szövetkezet helyiségébe. —
ügylátszik azonban, hogy nem valami tapasz
szeretetreméltó kedves leányával.
talt betörők lehettek az illetők, mertaWe'rlEmberölésért két és fél évi börtön. heim-kasszával nem tudtak semmire se menni.
Ez év március havában Kemeneshőgyészen Az éjjeli látogatók tehát hosszú orral távoz
Halálozás. Kedves olvasóink ugyan már lelkészbeiktatás alkalmával rendezett ünne tak. A kemenesmagasiak akkor, midőn a
mindnyájan hallották a lesújtó hírt, hogy pély után mulatság volta korcsmában, amidőn vasszekrényt beszerezték, számoltak azzal,
Hieronymi Károly valóságos b. t. tanácsos, is Szakáts Sándor 18 éves legény annyira hogy a csendőrség oltalmára nem igen biz
Magyarország kereskedelemügyi minisztere, a^ berúgott, hogy verekedés! düh fogta el. Igy hatják magukat, mert községükben az e l e i 
mult csütörtökön kiadta nemes lelkét; mind nek i esett Béry Gyula 15 éves Outiak, aki ar+^s vagyonbiztonság felett a jóérzésű, tisztességes polgárság maga és a jó Isten őrködik.
azonáltal szomorú szívvel emlékezik meg korcsmában mulató bátyját hirta ki segítse
Meghívó. A »Vasvármegyei Általános
szerény lapunk is a nagy államlérfiuról, nem gül. Amin' Béry Géza kilépett a korcsmából,
zetünk e kimagasló hú fiáról, akinek elvesz Szakáts enne.i is neki esett botjával. A meg Tanítóegyesület* szombathely-, sárvár-, czell
támadott
legény
ekkor
önvédelemből
kést
dömölk-,
kőszeg-, felsőőri köre folyó 1911.
tése nagy bánatot okoz minden igaz magyar
rántott elő s ellenfelét ugy szúrta mellbe, évi rendes gyűlését május hó 11-én délelőtt
nak. Áldott legyen dicső emléke!
...
hogy-, az ott a helyszínén összeesett és meg 10 órakor Sárvárott, a polgári iskola helyi
Flórián-nap. Május 4 én van Flórián halt. Folyó hó 3-án tartotta ez ügy tárgya ségében tartja meg, melyre a tagokat, vala
napja. Régi szokás szerint utánna következő lását a szombathelyi törvényszék és Béry mint az érdeklődőket tisztelettel meghívja
vasárnapon --. városunk fogadalmi ünnepe Gézát erős fölindulásban elkövetett halált Somogyi Ferenc körelnök. A gyűlés tárgy
okozott testi sértés bűntette miatt 2 és fél sorozata: 1. A gyűlés magnyitása s a leg
lévén — ünnepi egyházi körmenet tartatik.
évi börtönre Ítélte. Dgy az ügyész, mint a utóbbi gyűlés jegyzökönyvének felolvasása'.' 2.
Ma fél 10 órakor kezdődik a szentmise az vádlott felebbezést jelentett be.
J
A fejbeli osztás kél módja az elemi iskola I .
apátsági templomban, melyen a helybeli tűz
osztályában. Vitakérdés, A vitát bevezeti Kar
Halálozás.
Folyó
hó
4-én
éjjeli
11
oltóság is részt vesz. — Flórián napján reggel
dos Samu. 3. A tanítóegyesületek Orsz. Szö
órakor
szált
a
hir
szerte,
hogy
Juray
Antal
vetségétől érkezett ügyek. A Szövetség évi
az istentiszteleten a helybeli kéményseprők
is mégjelentek Károlyi-István járási kémény helybeli szállótulajdonost súlyos betegségében gyűlése tárgysorozatának megbeszélése. Elő
adók:
Horváth Péter és Deák István. 4. Szám
seprő vezetésével, hol is kérték a kémény megváltotta a halál. A szomorú valóság mely vizsgáló bizottság jelentése. 5. Indítványok. 6.
részvé'et
keltett
mindenfele
a
súlyos
csapástól
seprők védőszentjét, távoztasson _el városunk
A jövő gyűlés helyének és tárgysorozatának
érintett család iránt. Az elhunyt vendéglős megállapítása.
és járásunk területéről minden veszedelmet.
temetése szombaton délután 4 órakor ment
A koltai Vidos-család gyásza. Az ápr.
Oerő Ferenc műszaki tanácsos a szom
végbe impozáns gyászoló közönség kísére
29-én elhunyt özv. koltai Vidos Dánielné úr
bathelyi kultúrmérnöki hivatal főnöke Buda
tében.
asszony temetése f. hó 1-én ment végbe ez
pestre távozik. Ugyancsak a fővárosba ment
ősi nemesi kiterjedt család nagyszámú tag
Tolvaj
cseledleány.
Kiss Kálmán Ringhoffer István kőszegi állomásfőnök is.
jainak és tisztelőinek részvéte mellett. A te
Tudvalevőleg május 1-én a szombathelymerseváti lakos cselédleánya 250 koronát
temet Merseváton helyezték örök nyugalomra.
kőszegi vasút államosütatott.
lopott
gazdájától
s
megszökött.
A
csendőrség
A szép kort ért' urinőben ostffyasszonyfai
Ki akar honvédállatorvos lenni T A
-"'
Ostffy Lajos országgyűlési képviselőnk neje, körözi,
honvédelmi miniszter értesítette a közigazga
szül. koltai Vidos Ilona, nagyanyját gyászolja.
Hozgószinház. A mult heti számunk
tási hatóságokat, hogy a budapesti állatorvosi
Gyermekek napja. Az országos gyer ban jelzett Vitograf-mozgósziuhazvállalat meg
mekvédő üga javára rendezendő napot j á r á  érkezett s tegnap mttr megkezdte előadásait. főiskolán ingyen képeznek ki honvédállatorvosi
sunkban e hó folyamán tartjak meg dr. Az első estét a I'erdiUik, cimü sociologiai tisztviselőket. Folyamodványokat a miniszter
OsiÜ"í Lajos orszgy. képviselő, Berzsenyi De életkép foglalta le magának 2000 méter hosszú hez kell küldeni.
zső, Takách Ferenc, dr. Maróthy László, Vidos filmjével. .A szenzációs darab vonzott s a
Gabonát loptak. Ismeretlen tettesek
József, Radó Dénes, gróf Niczky Ferenc és sátorcsarnok színültig megtelt közönséggel. A .Iánkéi Lajos vönöcki gazdálkodótól mintegy
ifj. Nagy János földbirtokosok pártfogása és mai nap műsora kilenc számból áll, neveze 80 korona értékű gabonát loptak el s azt a
tesen: Á libiai puszta (természetutáni félvétel),
védnöksége mellett.
•-• _ •
Pifke mélyen alszik (nevettető), Olyan egy ló községben még el is adták. Az orgazda sze
Vasvármegye köztörvényhatósági bi (humoro.-), A Sombreiti kisasszony (francia mélye már ismeretes és igen valószínű, hogy
zottsága május 15 én tartja májusi rendes dráma), Robineti lekésett a vonatról (humo ennek révén a tettes nyomára is rájönnek.
közgyűlését, melyen a többek között a mun- ros:) A bandita felesége (dráma), A légyfogó,
Amerikában elszerencsétlenült ma
kásházak építése ügyében is határoznak.
(kacagtató), Arab éj (keleti dráma), A varázs- gyarok. A mult hét lolyamán értesültünk
Házasság. Fischer Adél kisasszony és harang (humoros). Holnap és a következő arról, hogy az óceántuli világrészben nagy
Rosenthal Zsigmond egyházasrádóczi kereskedő napok mindegyikén uj műsor kerül bemuta bányaszerencsétlenség történt, melyben 73
f. hó 15-én tartják egybekelési ünnepélyüket tásra. Mint értesülünk, á vállalat központja bányász veszte életet. Az áldozatok kOzOtt
Budapesten székel,' ahol két színháza is van volt Varga Gyula kisköcski és Németh Itvan
a helybeli izr. templomban.
Halálozás. Özv. Pfuhl Lajosné szűl. s igy a.hozzánk érkezett fiókvállalat abban hosszuperesztegi.volt lakosok is. A hatramaSzabó Jozufin f hó 7-én reggeli 5 órakor a helyzetben van, naponként eredeti, saját és dstt gyámoltalan családok segélyezésére moz
47 éves korában jobb létre szenderült Ozv. nem kölcsönzött képeket mulat be. Ha a galom indult meg.
Vidy Jánosné az elhunytban leányát gyászolja. következő képek is oly szépek és tiszták
öngyilkossági kísérlet Simon Károly,
Temetése jna délután 4 órakor fog végbemenni. lesznek, mint a tegnapi volt, a nyújtott élvezet az itteni állomás fűtőházának géplakatosa
valóban megéri azt a csekély pénzáldozatot,
Eljegyzés. Kiss Rozika kisasszonyt, amit belépődíj cimén kell fizetnünk. A kö öngyilkossági szándékból főbelötte magát. Sé
Kiss Sándor helybeli máv. raktáros kedves zönség egyébként a plakátokból ismerheti rülése azonban nem veszélyos s amint érte
sülünk, a napokban már el is hagyja a kór
leányát eijegyzte Kalbát-cli I-tván itteni máv. • meg a napi műsorokat.
házat, ahova a tett elkövetése után szállították.
mozdonyvezető.
;

H l R E K.

4

KEMENESALJA
Köszöntjük a legbájosabb tavaszhónapot, a szép májust. Virággal, napsugárral ér
kezett, kívánatos, hogy igy is maradjon. A
szomorú emlékfl fagyos szentjeit pedig ne
engedje működni akként, hogy leforrázza a
virágot, letiporja a zöld lombokat. — Május
elsején Czelldömölkön korán reggel jártak a
muzsikus cigányok, hogy kiöntsék szívok jókí
vánságának bó áradatát — némi kis borravalóért
Itt-ott .májusi fák. állottak, bizonyítva, hogy
bizony ezt a szokást is becsempésztük a né
met sógoroktól. Ami azonbaii ezt a nemzet
közi szokást illeti, hogy az ipari munka szü
neteljen a világ minden országában és az or
szág minden városábau, csak annyit mond
hatunk, hogy igenis volt néhány fiatalember
Czelldömölkön, aki ragaszkodván az u. n..vörös
májushoz., május elsejét v megünnepelte, de
általában az iparosság serényen folytatta napi
munkáját.
Tandijpotlo államsegély. A helybeli r.
kath. leányiskola részére a közök t. miniszter
évi 871 korona államsegélyt engedélyezett;
ezzef együtt a r. fcatbr hitközség összegen évi
1357 korona tandijkárpótló államsegélyt élvez
Édeskevés!
Uj gépraktár. Grünfeld Fülöp, a »Titánia« gözmosóintézet tulajdonosa varrógépe
ket, mezőgazdasági gépeket, kerékpárokat és
Képalkatrészeket tart raktáron s azokat ked
vező részletfizetés mellett is árusítja.
Apró hírek. A közokt. miniszter a
nagykanizsai piarista főgimnázium újból való
fölépítésére kétszáz ezer koronát utalványozott
ki. — Valamikor .a körmendieknek az volt
az ambíciójuk, hogy esküdtek lehessenek;
óhajuk teljesült, csakhogy megunták a dicső
séget és 'az időveszteség is nagy, azért folya
modtak a törvényszékhez, mentse föl őket az
esküdd tisztségtől. — Az ügyvédi kamarának
valószínűen dr. Feldmann Bódog lesz az
•Inöke, dr. Szabó László az alelnöke, dr.
Németh Gyula a titkára, d r Knebel. Kornél
iz 0-. yesze és dr. Szabó István a pénztárosa.
— Hogy az ozletvilágban sem .ugy folynak a
dolgok, amint az kívánatos volna, mulatja áz
a körülmény, hogy Szombathelyen egyszerre
négy szép üzlet jelentett be fizetésképtelenséget,
-zek: Wohl Fülöp és Fia, Hodossy Testvérek
Utódai, Duger Ödön Dióda és Sleiner Fivérek.
Vép községében í. I . . fiatal gazda neje két
összenőtt leánygyermeket szült; az ikrek
azonban halva jöttek a napfényre, édesany
juknak azonban nincs baja.
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'
Számozott ipo!
, vendéglőkben. A tüdővesz és más ragályos j ^ ( E -rovatban iöilötlekírt a szerkesztőség felelössZget
betegségek lovaterjedésének meggátlására gróf
* nem váltai.)
í Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök, mint
j belügyminiszter a törvényhalóságoklu z érdekes körrendeletet intézett. E rendelet értelmé
ben korcsmákban és vendéglőkben el kell ke
rülni a poharak kölcsönös elcserélését és
azért ital csak számozott poharakban mér
hető ki, valamint a víz- is csak számozott
pohárban juttatható a korcsmában vagy ká»Ai,»»h«n tftr|ózkorfő közönséghez.' A rendezel
XX g ű & I l u u 1 U I J t l o T H U J r i u U l l
1912. évi jannár hó l é n lép életbe. A korcs-"
mák és kávéházak tulajdonosai e naptól togva
az országban mindenütt üzleteiket számozott
poharakkal tartoznak ellátni.

BORSZÉK

!

gyógy és üditöviz.

KIRÁLYA!

Miniszter mint lokomotív fűtő. Francia
országban lemondott a régi kormány s most
ujat neveztek ki. Az uj kereskedelmi minisz
ter komolyan akarta tanulmányozni a francia
vasutak dolgait s hogy ezt lehesse, kél órai
útra felszállott a vonatra, a lokomotív fűtését
magára vállalta s derekasan lapátolta a sze
net. De tanulmányozott is szakadatlanul és
tapasztalatairól jegyzeteket készített.

Angolkór és vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mintüditő és hűsítő
ital a legelső minden vizek között.

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

FIX

Mennyi pénz van forgalomban Ma
gyarországon? Forgalomba van bocsájtva
folyó év I . negyede végéig 7,0S2.409 darab
ötkoronás, 60,046.012
darab
egykoronás,
72,099.153 darab huszfilléres, 96,091.195 db.
tizfilléres, 353,298.897 darab kétfilléres és
77,(193.115 darab egyh'lléres érem egészben
véve 30,329.916 K 19 fillér értékben. A pénz
verdében csak 377000 egy filléres készlet van.
Az öt és egy koronásokból, valamint a nikkel
pénzdarabokból készlet nincs.

FIZETÉS

és magas jutalék mellett alkalmazunk
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként
elérhető jövedelem 300—600 korona.

Hecht Bankház Részvénytársaság
Budapest, V I . , Ferenciek-tere $.

166/1911. vhtó sz.

Árverési hirdetmény.

Hogyan permetezzünk a peronoszpóra
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
ellen? A paradicsomon és burgonyán más évi LX. tc 102. §-a értelmében ezennel
gomba okozza a peronoszpóra betegséget,
közhírré teszi, hogy a czelldömölki kir.
mint a dinnyén és ngorkán. Előbbi két nö
vényen ugyanis a Peronospora infestans, utób járásbíróságnak 1911. évi V. 92 számú
biakon a Pseudoperonoszpora Cubensis gomba végzése következtében dr. Móritz Dénes
az okozója a közönségesen peronoszporának
ügyvéd által képviselt özv. Jdóritz Mi
nevezeti betegségnek.
hályné bobai lakos felperes javára Boba
A védekezés mindkét gomba ellen ugyanaz, községben 103 K 63 f. s jár. erejéig
nevezetesen a bordói lével való permetezés.
1911. évi március hó 7-én foganatosí
Permetezésre a burgonyánál 1",—2"/, oldatot
használunk, a dinnyénél és ugorkánál elégsé tott kielégítési végrehajtás utján le- és
ges lesz az 1—1 ";"/„ oldat is. A permetező felülfoglalt és 602 K 72 fillérre becsült
folyadékot készíthetjük házilag is, ez esetben következő ingóságok, u. m.: különféle
azonban ügyelnünk kell arra, hogy az oldat
szeszes italok, üres hordók, répa és
mésztejjel teljesen közömbösittessék, mert a I
savanyu oldat a fiatal leveleket és hajtásokat! szecskavágó gép, egy lószekérnyilvános
könnyen összeégetheti. Készíthetjük az oldatot árverésen eladatnak.
Tanítók figyelmébe A marosvásárhelyi
az Aschenbranilt-fele rézmészpnrból i - , amaMely árverésnek a czelldömölki kir.
székely - társaság Maros-Torda, Udvarhely,
lyet egyszerűen fel kell oldanunk vízben. Ez |
llárom-zék és Csík vármegyékben néhány
járásbíróság 1911-ik évi V. 92/2. sz.
utóbbi azért ajánlható, mert vele az oldat |
nyári üdülőhelyet rendez hu az idén is tanítók
elkészítése igen egyszerű s mert hosszabb végzése folytán 46 K 72 fül hátralékos
számára. Részletes tájékoztatót bárkinek szí
tőkekövetelés, ennek 1911. évi április
ideig is .eltartható anélkül, hogy romlanék.
vesen küld Szentgyörgyi Dénes, a társaság
Lényeges a permetezés idejének jó meg hó 10-ik napjától járó 5 ° / kamatai, e r e 
titkára Marosvásárhelyen.
alperes lakásán
Egyesült erővel. Lapunkban már em választása. Túlságosan korán, mikor a levél jéig Boba .községben
lítettük, hogy az országos ág. h. ev. tanári zet még igen zsenge, nem kell permetezni, leendő megtartására 1911.
évi
május
egyesület Sopronban ápr. hó 12-én közgyűlést viszont későre sem szabad azt halasztani. hó 8-ik napjának
délutáni
3 órája
-.•irtott. Kz alkalommal az egyesület teológiai, Időpontot a permetezésre nem lehet megje
határidóüj
kitúzetik és ahhoz a venni
főgimnáziumi, tanitöképzöinlézeti és polgár lölnünk, mert az változhafik az időjárás, a
iskolai szakosztálya mellé az elemi iskolai I vidék, a növény fejlettségi állapota stb. sze szándékozok . ezennel oly megjegyzéssel
szakosztályt is megalakították. Ezzel a Tanár-, j rint. Legkésőbb azonban a betegség legelső hivatnak meg. hogy az érintett ingósá
egyesület címe is megváltozik ekként: Az á g nyomainak jelentkezésekor kell permetezni, gok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108.
li. evangélikus tanárok és tanítók országos mert tudvalevő, hogy a m á r megbetegedett §-ai értelmében készpénzfizetés mellett,
egyesülete. Az elemi iskolai szakosztály el növényrészeket nem védi meg a permetezés,
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
nökévé Alexy Lajos ceglédi, titkárává Ho- hanem csakis az egészségesek megbetegedését
reczky Gyula csánigi (sárvári járásbeli) taní akadályozza meg. Az első permetezést mint becsáron alul is ei fognak adatni.
egy két hét múlva egy másodiknak kell kö
tók választattak meg.
Amennyiben az
elárverezendő in
vetnie. Há'az) élsö két permetezést jól végez
Csorna községe, mint lapunknak írják, tük, harmadikra ritkán lesz szükség. Arra is góságokat
mások is le- és felülfoglal
iz ntóbbi időben rohamos fejlődésnek indult. gondot kell fordítani, hogy lehetőleg olyankor tatták és azokra kielégítési jogot . nyer
Mivel pedig lakosságának száma is gyorsan permetezzünk, arakor, szép időre van kilátás, tek volna, ezen árverés az 1881. évi
emelkedik, a képviselőtestület elhatározta, hagy az oldat jól rászáradhasson a levélzetre, LX. t.-c. t20. §. értelmében
ezek ja
mert ha azt az eső lemossa, akkor a perme
hogy középiskolát építtet és e célra egyelőre tezés kárba veszett s azt meg kell ismételni. vára is elrendeltetik.
tO1.000 koronát meg is szavazott. Most a
Czelldömölk, 1911. április 23.
Még csak azt.jegyezzük meg, hogy az
közoktatásügyi miniszterhez folyamodnak na idejében és gondosan végzett permetezés biz
— — ZÁBOBSZKY SÁNDOR
gyobb állami támogatásért^ W^.— ~. - . tos ellenszere a peronoszpóra betegségnek.
kir. bir. végrehajtó.
;
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KOVALD P É T E R ÉS F I A

Kiadó lakás.

cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó

A Rákóczy-utca 3*. számú
hó

l-re

kiadó

egy

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

modern

kényelemmel és Ízléssel beren
dezett

Czelldömölkön Német Márkus

uri l a k á s
3

szobával és

vette át a képviseletet es a gyár rendes áraiban vállalja az uri-. i:ői- és gyermekfiitfinyök, diszitó és bútorszövetek, faggöiiyök,kézimunkák,szr.rty.-ui!i.cápkeés végáruk, szőrmék stbiek vegytiszútását és festését

nappalinak is

használható tágas előszobával,
továbbá

minden

(

Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemflek mosását is.

hozzátartozó

mellékhelyiséggel

és

díszes udvarral.

Esetleg

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos árairól, szives jóinaulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a
• •,
-

külön

:

az

egész ház eladó. Bővebbet az

Kováid Péter és fia cég

ott lakó tulajdonosnál.

Szőlőoltványok
Huszonöt legjobb bor és csemegefajban még negyvenezer darab.

Csabagyöngye!
oltvány és nemes simavesszök.
-Európában a legkorábban érő fajszőlő,
drágán fizetett piaci újdonság. Minden
kisebb házi kertben is termelhető, lu
gasnak is kitUuö faj.

Piros

és gözmosó-gyár

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM

házban július vagy augusztus

Kondor József óaSchüts Gyula,

sirköraktára
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában

Deleware

negyven hektoliter terem holdanként,
melyért Írásban jótállok.
ElgyÖkereztetve minden szál iimavessz5 megfa
kad, erre nézve utasítás mellékeltetik minden
küldeményhez. - Május végén is ültethető. —
Bővebb leírást, színes képeket és árjegyzékét
ingyen küld:

Ugy

egyszerű,

vala

mint modern, művészi

NAGT GÁBOR, KÖLT
(Bthirm.) póita-, távírda- é s teleion allomáa.

kivitelű siremlékekben nagy

választék

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a t. közönség
becses tudomására adni. miszerintCzelldömólkön, a Fő-téren Gayér
ré le házban (sarok helyiség)

rőfös- és divatára
- fisletet nyitottam.
Miután Nagypirith. nemes
nagyközségben évek hosszú során
át mint kereskedő működtem, az
egész vidéken kiterjedt ismeretsé
gem által közkedveltségnek örven
dek, amit pontos és lelkiismeretes
kiszolgálás által szereztem meg,
remélem, hogy a t. vevőközönség
minél számosabb látogatásával fog
megtisztelni. Minden törekvésem
oda fog irányulni, hogy a t. verői
met legjobban és legjutányosabban kiszolgáljam és ezáltal bizalmukat
megnyerjem.
Kiváló tisztelettel

Roth Mór.
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c z c 11 d ö m ö I k i f é r T i - d i v a t
terme
Hollósy-tér, az apátsági székházban
A budapesti izabászaii

tanfolyamon-elsajátított

szerint készülnek a legkényesebb

legújabb

szabás

igényeknek is megfelelő

uri, papi, sport és egyenruhák
jutányos árakon/
. '
A divatterem' mellett a t. közönség-kényelmére
(

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

nagy választékban

beszerezhetők.
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Azonnal Kiaao e(jy^

„A köztudatDá m<

Kállai

különbejáratu utcai
bútorozott

L ájOS

Budapest, VI. Gyár-utca 28.

szoba
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Nagy Pál férfiszabó házában
Salát í r d s W b m kérjen m i n d e n g a z d a

Czelldqmqlk, Ferenc Jozsef-ntca.

f

motorgyára

•

szállítja t e l j e s J ö t A H A s m e l l e t t
a lehirnevesebb motorcsépló készleteket.
J l i Z
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Fontos íiöyeimeztéfésT"!•ftxtendö

Össze más K Á L L A I

nevű

céggel.

i

Singer Ferenc

Csépléshez,
g ő z e ke s z á n t á s h o z

m. kir. ailamvasuti örás- és ékszerész

legalkalmasabb és leggazdaságosabb

——-

tatai brikett

P á p a.

Szálüt a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó
áron mindennemű arany-, ezüst- és

Szállítja a

valamint fali- és z s e b é r ; i k a t .

Magyar Ált. Kőszénbánya

ékszer-aJmt,
Minden óra, mely

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza

Központi irodi:

bályozva van. — Óriási készlet ezüst

Budapest, V. Erzsébet-tér 19. sz.

evőkészletekben,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva.

m

Árajánlattal és választékkal a legn. készséggel szolgálok

A VASMEGYEI

R é s z l e t f i z e t é s r e

L

Takarékpénztár
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÁRUOSZTÁLYA

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE!

SZOMBATHELY.

Mint építési vállalkozó, működésemet
vidékére

Ajánl: Mindennemű mezt'gaz
dasagi és ipari gépeke'., malomberendezéseket, benzin- és
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és
nyersolajat, műszaki cikkeket,
zsák, ponyva és kötél-árukat,
mindennemű műtrágyát kar
tellen kívül, vetöniagvaka',
erótakarmány feleket, belföldi
és porosz kőszenet, kovácsszenet, meszet és czementet,
tűzoltó-felszereléseket stb. stb.
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kiterjeszteni óhajtván, e céiból

(Villanytelep-utcában)

egy

Sárvár

és

SAR\ÁR01T

képesített

építőmester

közreműködésével

m ű s z a k i irodát
7

nyitottam.
•wri

Vállalkozom

az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, Jutányos árak
és kedvező fizetési feltételekkel.

Mérsékelt árakU
Méltányos fizetési feltételek!

Kiváló tisztelettel:

Központi iroda: Kőszegi n. 2.

Günsberger J . Jenő

Baktár: Széli Kálmán n 25.
Árajánlattal

építési vállalkozó.

es költségvetéssel

dijmentesen szolgálunk.
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lifvlulot laaaa Uiaéataa airaataa.
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fa-ét

cstelep :

Keményegérstég
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Nyomatott Diukgreve Nándor villanyflzemü könyvnyomdájában, Celldömölkön.
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