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eCEMENE 
VE6TES TA1TALIÜ FÜGGETLEN LAP 

érném vasárnap re§jeL 
ára : tgim évre 8 jWoiia^ 

kanma, nevTcdrvre 8 koma*. 
in darahnnként 20 KKer. 

Szerkesztőség és kiidubivatal: 
Din greve Nándor könyvnyomdája CeildömöhVftr 
ide intéz.endók á szellemi részt ille'ő köziemén) 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

A kisgazdák oktatása. 
Nem szükséges bővebben fejteget

nünk, hogy a fejlődő kultúra, a foko
zódott igényik, a szükségleti cikkek és 
munkabérek drágulása folytán a gazdák 
helyzete mind nehezebb és nehezebbé 
vált. A megélhetés drágulásával szem
ben a gazdasági egyensúly csak ugy 
tartható fenn. ha gfcükségleleink emel
kedésével a termelést is fokozzuk. 

A' termelés fokozásának leghatal
masabb eszköze az lesz. ha nem ma
radunk meg gazdálkodásunkban az év
százados hagyományoknál és szokásoknál 
hanem a legújabb időben szerzett isme
retek-és. tapasztalatok felhasználásával 
igyekszünk földünk termőképességét fo
kozni és a termelés költségeit lehetőleg 
leszállítani. Tanulnunk kell! De nemcsak 
abból, amit a magunk vagy a szomszéd 
gazdaságában látunk, mert ez nem elég. 
Amint minden kereseti pályánál meg
kívántatik a megfelelő szakképzés, épen 
ugy a gazdánál is szükséges, hogy meg
felelő szakismereteket szerezzen s ezekkel 
felfegyverkezve induljon az élet csa
tájába. 

A kisgazdák teljes kiképzésére a 
földmivesiskolák vannak hivatva. Sajnos 
azonban, hogy a földmivesiskolák ezen 
hivatásuknak eddig nem igen felelhettek 

meg, mert ezen iskolákat végzett tanu
lók legnagyobb részben nagyobb gazda
ságokban kerestek szolgálatot• és csak 
igen kis százalék az, amelyik saját gaz
daságában maradva értékesítette a föld-

j mivesiskolánál szerzett ismereteket. 
A tapasztalat azt igazolja, hogy a 

; kisgazdák liait eddig az tartotta távol a 
| földmivesiskolától, hogy a földniivesis-
• kolai két éves tanfolyam a kisgazdáknak 
] sok. Sok különösen azért, mert arra a 
! 17 éves vagy ennél idősebb fiúra az 
- otthoni gazdaságban is igen nagy szük-
. ség van; a szülök az ilyen erőteljes 
: munkást csak ugy nélkülözhetnék, ha 

helyette drága pénzen tartott cselédet 
\ fogagnának. Ezt pedig egy kisebb gazda 
I meglenni nem birja. 
j Főldmivelésügyi miniszterünk föl-
| ismerve ezen hiányokat, gondoskodott 
; róla, hogy a föfdmivesiskolák látogatása 
[ a legkisebb gazdának is lehetővé tétes-
j sék. A földmivesiskolák egyrészét, már 
1 a folyó évben átszervezte oly módon, 
] hogy abban kizárólag kisgazdák nyerje-
j nek kiképzést. Mivel e régi rendszernél 

az volt a legnagyobb hiba, hogy a gazda
fiuk igen hosszú ideig és a legnagyobb 

| munkaidőben voltak elvonva a szülők 
gazdaságából, ezen a bajon a leghatha-
tósabban az által lesz segítve, hogy a 
földmivesiskolai tanfolyam csak félévig' 

és csak a téli hónapokban fog tartatni. 
A folyó évben a jászberényi, kecskeméti 
és nagykállói földmivesiskolák leitek az 
uj szervezet szerint átalakítva. 

A tanfolyam tanulói fizetésesek és 
ingyenesek. A fizetéses tanulók hat hó
napi élelmezésért 150 korona dijat tar-
taznak az iskola pénztárába befizetni s 
a fölvételnél előnyben részesülnek. 

A felvételnél a kérvények minden
kor augusztus hó 31-ig személyes je
lentkezéssel nyújtandók be a földmives-
iskola igazgatóságánál. A jászberényi 
m. kir. földmivesiskolánál a folyó évi 
október hó 1-én megnyíló tanfolyamra 
a jelentkezések kivételesen szeptember 
29-ig elfogadtatnak. 

A jelentkező tanuló igazolni tartozik: 
1. Anyakönyvi kivonattal, hogy 17 

évét betöltötte. 
2. Iskolai bizonyítvánnyal, hogy 

irni, olvasni és négy alapmüvelettel 
számolni tud; ezen képességét szükség; 
esetén rövid felvételi vizsgával tartozik 
igazolni. 

3. Községi és erkölcsi bizonyít
vánnyal igazolja azt, hogy kitogástalan 
magaviseletű s hogy szülei földbirtoko
sok, bérlők vagy bérlő szövetkezét tagjai. 

4. Orvosi bizonyítvánnyal igazolja a 
belépni szándékozó, hogy erős, egészsé
ges mungabiró testalkatú s ragályos be-

A bál után. 
A dunántúli manőverekre messze vidék

ről szállította a vonat a vidéki ezredeket A 
hajmáskéri pályaudvart különféle uniformis 
tölte be, honnan a haza védői masírozva 
oszoltak szét és szállásoltattak be a közeli 
falvakba. 

Várady Zoltánon még vakítóan fénylett 
a hadnagyi uniformis arany sujlása, amiből 
az f következtethette mindenki, hogy tartalé
kos hadfi, aki a katonai élet viszontagságai
hoz nincs hozzászokva. 

Valóban helyes konsekvenciát alkotott 
magának, aki öt szemügyre vette. 

De kinek tűnik.fel egy hadnagy, annyi 
százezer katona között? 

I enis szembetűnt a csillogó uniformis 
Réthfalussy Emmikéliek, mert az ő szülei 
nyújtottak szállást a nagy megpróbáltatásnak 
és nehéz, feladatnak szembenéző hadnagy 
részére, 

Varadi Zollán, amint a menetelés porát 
lerázta magáról, bekopogtatott a ház urához, 
hogy bemutatkozzék. Sablonosán történt mindez 
s utána egymás viszonyait ismertének 

' Itiuen tudtuk ineg, hogy Váradi kapos

vári jómódú szülök gyermeke és hogy könyve
lője egy jóhirnévnek örvendő pénzintézetnek. 

A barátságos diskurzus között lépelt a 
szobába Réthfalussy mama tizennyolc éves 
hajadon leányával együtt. Zoltán szép szál 
legény volt, impozáns megjelenésével hatni 
tudott, Kmmike pedig ragyogó szépség, az 
ifjUság minden bájával megáldva-. A találkozás 
el.ső pillanata mindkettő szivében különös 
változást idézett elő s talán mondanunk sem 
kell, hogy az a pár hét éppen elegendő volt 
e változásnak mélyreható, igazi ben.-ő szere
lemmé fajulásához. A mama Zoltánt estén
ként friss menüvel várta s az a napi egy óra, 
amit igy egymás társaságában töltöttek el, 
meghozta mindkét részről a remélt sikert. 

Lefovás után ifjaink mint jegyespár
jelöltként búcsúztak egymástól, két hó múlva 
pedig megtartották az eljegyzést. 

A zene andalító akkordjai tölték be a 
termet s az ifjú párok szédítő táncot lejte
nek a keringő ütemeire. Felismerjük kiértük 
Emmikét is; aki jegygyűrűvel ujján egy fiatal 
ügyvéd karjai közt szédületesen kering körül. 
A második .négyest is annak ígérte oda. 

Az utolsó farsang volt ez, melyet mint 

leány akart átélvezni. Vőlegénye nélkül vett 
részt benne, mert egyik városi barátnője az 
utolsó napokban tudta révedni a" .megjelenésre 

Szenvedélyes táncos volt s csupán a 
tánc kedveért hallgatolt a csábító szóra, — 
utóvégre is — gondolván magában — tán
colni Szabad egy menyasszonynak is. 

Olyan rövid história az, ami ezután 
történt, hogy pár sorban is körül lehet i rni ; 
de olyan lesújtó, hogy annak minden kinját 
átszenvedni a sebzett sziv egy egész életen 
át nem volt képes.. 

Emmikét táncosa haza kisérte s jegy
gyűrűjét két. hét múlva már masikkal,cserélt.e 
fel. Mind csak azért, mert dr. Mezzősy Ala
dár ügyvéd, nem pedig könyvelő voít.. » 

Egybekelésük napja közeledvén, az elő
készületek rendben folytak \e. 

Nagyszámú násznép gyülekezett a Réth
falussy kastély termeiben. A menyasszonyi 
mirtus már a szőke fürtökön nyugodott, m i 
dőn a levélhordó lépett be: 

Az egész csupán egy gyászjelentés volt-, 
melynek fekete szegélye Várady Zoltán nevét 
vonta keretbe. 

• Schrantí Elek.-' 
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fegségbprr es. s; 
s hogy himló ellen újra oltatott. 

A felvétel mindenkorba jelentkezés 
sorrendjében történik. A tanfolyamra fo
lyamodó minden tanuló a jelentkezéskor 
10 koronát tartozik könyvekre befizetni. 

.Vajha kisgazdáink belátnák a szak
képzésnek nagy fontosságát s minél 
nagyobb számban keresnék fel az ujjá 
szervezett földmivesiskolákat. 

Nem mind arany 

lehet- a törvényhatóság csak ' 26 százalékot 
engedélyezett. 

Ámde ez Bisztritsány szerint nem volt 
igaz, miért is nyomban feljelentést adott be 
a küzigazgalási hatóságnál Mersich Jenő 
czelldömölki járási számvevő ellen, aki fe
gyelmi ügyében a jegyzőkönyveket vezette, 
megvádolván őt a viz 
hamis terhelő adatóknak bevezetésével. 

A közigazgatási hatóság és a feljelentett 
Mersich számvevő azonban Bisztritsány föl-

I 

Amerika a trösztök hazája. A 
száz és száz milliókkal rendelkező pénz-
királyok összeállanak és hatalmas va
gyonuk erejével uralmuk alá hajtják az 
egyes termelési ágakat nemcsak Ame- j 
rikában, hanem lassankint az egész 1 

világon. Ilyen hatalmas tröszt pl. az j 
acéltröszt, amely az egész világ- acélter
melésénél az irányadó. Szintén ily ha- [ 
talmas a huströszt, amely Amerika hus- , 
piacát teljesen uralja. A trösztöt öt száz
milliós alaptőkével rendelkező nagy cég i 
alkotja. Hogy fogalmunk legyen ezen i 
tröszt hatalmáról, álljanak itt a követ- ! 
kező számok: 
A cég neve Alaptőkéje frankokban Tiszta nyereség 

1910-ben. 
Armour 
Swist 
Morris 
Sulzberger 
Eudahi 

Ez az 

465 
40 
108 

8 
9 

millió 1400 millió 
1300 » 

625 » 
500 » 
425 » 

öt nagy husvágó-cég éven-
kint tehát több mint 114 millió tiszta 
hasznot vág zsebre. Az amerikai mészá
rosok és hentesek pedig nem önálló 
existenciák, hanem valóságos bérrab
szolgái ezeknek a hatalmas vállalatoknak. 

A trösztök elhatalmasodása termé
szetesen ezek zsarnoki önkényét ered
ményezte, amely egyrészt a munkás
tömegek, másrészt a fogyasztók kizsák
mányolásában nyilvánul "meg. Már maga 

. az Egyesült-Államok elnöke és törvény
hozása is inegsokallották a trösztök túl
tengését és felléptek ellenükTa hus
tröszt által okozott husdrágaság pedig 
többszőrös és nagyszabású mozgalmakra 
kényszeritette a fogyasztókat. Csakhogy 
a trösztök hatalma már igen megnőtt. 
Nem bírnak velők. J—ó. 

Bisztritsányt felmentették. 
A szombathelyi kir. törvényszék 

hétfőn tárgyalta a hivatalától elmozdí
tott egyházaskeszői körjegyzőnek, a ha--
mis vád bűntettével gyanúsított Bisztrit
sány Aladárnak bünpörét 

Az ügy rövid története a követ
kező: 

Bisztritsány fegyelmi uton hivatalvesz
tésre ítéltetett A legsúlyosabb ítélet főoka az 
volt, hogy Bisztritsány Egyházaskesző község ' 

jelentésére nem reagáltak. 
Ekkor Bisztritsány a büntető útra for-

j dult s a büntető bíróság ele -akarta Merstchet 
| állítani, hogy ott feleljen meg a hivatalos 
, jegyzőkönyvek, tehát közokiratokba általa be-
i vezetett s Bisztritsány állítása szerint hamis 
' adatokért. 

Ekkor az a szokatlan s szinte büuper-
rendellenes dolog történt, hogy a kir. ügyész 
nem a följelentett, hanem a feljelentő Biszt
ritsány ellen adott be vádiratot hamis vád 
büntette cimén, egyszerűen a fegyelmi ira
tokba foglalt adatok és Mersich számvevő 
kihallgatása alapján. Ez a vádirat jogerőre 
emelkedett és az Ugy a szombathelyi kir. 
törvényszék előtt főtárgyalásra került f. ev 

j április 19-én. A büntető tanács ekkor észre-
• vette, hogy a vád alá helyezés szabálytalanul 
i történt, mert Bisztritsány ki sem lett hall-
: gatva, vádjának bizonyítékait nem terjeszt-
! hette elő, miért is elrendelte a vizsgálatot. 
I Ezt a czelldömölki kir. járásbíróság folytatta 
I le, minek befejeztével a szombathelyi kir. 
| törvényszék ujabb fótárgyalast tűzött ki f. év 
j szeptember 4-re. 

Ez a tárgyalás azzal az eredménnyel 
végződött, hogy a kir. törvényszék felmen-

I tette Bisztritsányt a hamis vád bűntettének 
| terhe alól. 

Ezen bnii per tárgyalása reggel 9 
órakor kezdődött és este 8 órakor ért 
véget. Bisztritsány védelmét dr. Porko
láb Mihály látta el, aki igazán nehéz, 
de nemes kötelességet teljesített, mikor 
az igazság kiderítése érdekében közre
munkált. Napokon át tanulmányozta 
a per anyagát, azt minden kis részle
tében alaposan ismerte és gyönyörű 
védőbeszédében igen tárgyilagosan és 
csattanósan mutatta ki azt, hogy Biszt
ritsány ártatlan és hogy őt elitélni 
nem lehet. Ezt a szerencsétlen embert 
még eddig mindenki félreértette s ha 
raár tönkre tették testileg-lelkileg, leg
alább a becsületét hagyják meg. 

A védőbeszéd mély benyomást 
tett a birói karra és az összes hallga
tóságra. Annak elhangzása után min
denki biztos volt, hogy az ítélet nem 
lehet más. mint felmentő. Dr. Porkoláb 
Mihálynak ez a sikere élénken igazolja 

A kissármási földgáz értékesítésére a 
Badische Aniliu- und Sodafabrik (Ludvvigsha-
fen) a Magyar Agrárbankkal együttesen, Bálint 
Béla magánmérnök utján a pénzügyminiszter
hez tervezetet nyújtott be. E terv szerint az 
emlitett vállalatok'AIamsvásárhelyen nagysza-

sgálati jegyzőkönyvbe -(-básu gyártelepet létesítenének, mely a levegő 
nitogrénjének értékesítését tűzné ki feladatául. 
Marosvásárhelyen természetesen vizierők he-

Tyéfr fBTdgaz-szolgáltatná a szükséges- energiát 
A benyújtott tervek szerint a gyártelep egye
lőre 9 millió korona befektetéssel 20.000 
lóerőre akként rendeztetnék be, hogy az ujabb 
7 millió korona befektetésével további 20.000 
lóerővel 40.000 lóerőre legyen (okozható, 
mely berendezéssel egyelőre évente 9600 tonna 
mészsalétromot és 2500 tonna nátrosalétromot 
állítana elő. 

Lám tehát, amit az Isten is a magyar
nak szánt, még ebből is a német veszi ki 
legélőbb a hasznot. 

Sokan abban a hiszembeu vannak, hogy 
az ágyúzás hathatós orvosság a jégverés ellen. 
E téves hitben nemcsak a tudósvilág, de az 
állam is mind jobban megerősíti a gazdákat 
Mert az állam (a Magyar állam is), nemcsak 
a maga nagyobb szőlőtelepein dörögteti (?) 
ágyúit s zúdítja a jó szomszédok fejére a 
rettegett vesszedelmet, hanem már-már köte-

I lezövé akarja tenni ez ágyuknak használatát 
Sok földbirtokos— nem riadva vissza a terhes 
és kétes befektetéstől — hallgat a tudomány 
szavára s követi a gazdálkodó állam példáját 
a be nem vált s igy hátrafelé sült ágyuk 
használatára. 

\V. Moore, a nagy amerikai meteoroló
gus gúnnyal ostorozta e téves hitet, a tudós 
világ káros meggyőződését. De hiába. 

André, a lyoni observatórium igazgatója, 
a franci akadémia egyik ülésén a tudomány 
biztos fegyverével, kézzelfogható bizonyítékkal 
és statisztikai adatokkal igazolja a hírhedt 
viharágyuk okozta nagy károkat. 

Az utolsó tiz évben a Rhone környékén 
a Département du Rhone-ban a viharágyuk 
működése ota a jégverés sokkal gyakoribb 
volt, mint akkor, amikor az ember megadás
sal tűrte a természetnek elháríthatatlan 
csapását. 

André nemcsak teljesen hasztalannak 
tartja a viharágyukat, de — a velük járó 
súlyos balesetek folytán — fölötte veszedel
mesnek is. 

Sopronból jelentik nekünk: Csütörtökön, 
mult hó 10-én tartotta Sopron város köz
igazgatási bizottsága Baán Endre dr. főispán 
elnöklésével e hónapi rendes ülését. A városi 
adóhivatal egyik végrehajtója nemrég öngyil
kossá lett és halála előtt a főispánhoz levelet 
irt, amelyben súlyos vádakkal illette volt az 
adóhivatal egyes alkalmazottjait. A főispán 

védői kvalitását s ama nagy tehetségét, j nyomban szigorú vizsgálatot indított és az 
mely argumentálni és meggyőzni tudó adóhivatal két tisztviselőjét, mivel a vizsgálat 
szónoki erejében rejlik. Nagyhatású vé- I szabálytalanságokat derített ki, a vizsgálat 
dóbeszédét e szavakkal végezte: »Az j érdekében fölfüggesztette. Az ülésen a napi
igazság felszentelt csarnokában igazsá- | rend előtt a főispán Szilvássy • Márton dr. 
gos ítéletet yárok és .kérek. . ^ I fOlszólalására kijelentette, hogy a panaszok 

Megkapta. ^ , , g I . k e t t ő kivételével mind a hitközségi adók 
' behajtásával vannak kapcsolatban • és hogy 
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sem a varus közönsége, sem a polgárság kárt 
nem szenved. Az ügy nemsokára már az 
elsőfokú fegyelmi bíróság elé kerül. A köz
igazgatási bizuttság megnyugvással vette tudo
másul a főispán kijelentéseit. 

Dunaföldváron mint már jelentettük, a 
minap egy tüzeset alkalmával a tűzoltóságéi 
a csendőrség összekülönbözött és pedig azon 
a kérdésen, hogy voltaképeg ki rendelkezik a 
vész helyén: a tűzoltóság vagy a csendőrség 
parancsnoka. A tűzoltóparancsnok, valamint 
az egész tisztikar ezután beadta lemondását. 
A konfliktus elintézése dolgában most a kö
vetkezőket jelentik Dunaföldvarról: A tűzol
tóságnak a csendőrséggel kitört konfliktusa 
ügyében Dunaföldvár képviselőtestülele gyű
lést tartolt, melyen elhatározta, hogy fölszó
lítja a tűzoltói tisztikart, vonja vissza lemon
dását, mert a község képviselőtestülete azo
nosítja magát a tűzoltósággal, az azt ért 
sértést az egész község lakossága megsérté
sének tekinti és igyekezni fog teljes elégtételt 
szerezni. A képviselőtestület fölhatalmazta az 
elöljáróságot, hogy miután az évtizedek óta 
kitűnően bevált tűzoltóságnak a csendörséggel 
való együttműködése nem várható, kérvényezze 
a székesfehérvári kerületi ^endőrparancsnok-
ságtol a dunaföldvári legénységnek elhelyezé
sét s ha ez nem járna eredménnyel, járjon 
el a belügyminiszternél. 

Eljegyzés. Wittmann Sándor, a magy. 
kir. államvasutak helybeli hivatalos szállítója, 
jegyetvállott Joachim Elza urleánnyal Fertő-
medgyesen. 

Tttzoltéi Ülés. A tűzoltó-egyesület tisz-
tiPf;ira ma délelőtt 11 órakor a városháza 
tanácstermében ülést tart. 

Elhunyt nagykereskedő. Héimler Adolf 
helybeli nagykereskedő a múlt szombaton 
hosszas szenvedés után jiibblétre szenderüli. 

Kérdések. 

betűnt napom, legelső szép szerelmem! 
A napjaid miképen teliének ? 
Hogy akkor elűztél magadtól engem, 
Sziv"ed azóta sohse bánta meg ? 
Az ablakodba Van-e most Is rózsa, 
Amely betölti Illattal s zobád? ' 
Mikor a nap hanyatlik már nyugvóra, 
Van-e aki ölelget, csókot á d ? 

A házatok elé a régi padra 
Kiülsz-e most is hogyha jő az est ? 
A sóhajokat nem foitod magadba. 
Mikor a szellő bus mesékbe kezd ? 
Szemed nem égetik eltitkolt könnyek ? 
Fölötted nem borult be még az ég ? 
Hogy nem sztretnek ugy sohase többet 
Mint én; nem érezted azóta még ? 

N O V A K P A L . 

H Í R E K . 

Vasvármegye köztörvényhatosági bi
zottsága f. .-zeut. hava 18 án tartja évne
gyedes rendes közgyűlését melynek tárgyso
rozatát e hú 7-én állították össze. A nemesi 
pénztárt kezelő bizottság múlt hétfőn ülésezett. 

Az országos birói és ügyészi egyesület 
f. é. okt. 8 án Pozsonyban fogja ez idei 
közgyűlését megtartani, melyen a jogi refor
mokat, a bírák és ügyészek anyagi és auto
matikus elölépésére vonatkozó ügyeit tárgyalják. 

üj segédlelkész. Böjtös László felszen-
telt B T Mk6a 7 coiéitifftlréOTi min/fe*eben 
Kemenesmagasiba rendeltetett ki . 

Temetése vasárnap ment végbe a hitközség 
tatjainak és a család jóismerőseinek részvéts 
mellett. 

Házasság. Simon Béla kecskédi tanitó 
folyó hó 16-án vezeti ol tárhoz Tischler Emma 
kisasszonyt, Tischler Károly kecskédi vendég
lős kedves leányát. 

Jegyzőválasztás. A kisköcski körjegyzői 
állás betöltése f: hó 12-én történik meg 
választás utján. 

Nagy tüz Kemenessőmjénben. Kedden 
délután Kemenessőmjénben óriási lüz pusztí
tott, mely csaknem az egész községet elham
vasztotta. Hogy ez még sem történt meg, a 
gyorsan kivonult czelldömülki, kemeuesszent-
mártoni é? vönücki tűzoltók erélyes munká
jának tulajdonítható. A tüz 2 és 3 óra között 
keletkezett állítólag Kiss János pajtájában s 
a nagy szárazságban gyorsan tovaterjedő 
lángok csakhamar átcsaptak a szomszédos 
házakra és a közeli szérűskertek gabona és 
szalmaasztagjaira is. Az oltási munkálatokat 
nagyban hátráltatta az a körülmény, hogy a 
viz gyorsan kifogyott. Késő esti 8 óra volt 
mikor a tüz lokalizáltnak volt tekinthető, de 
ekkor már leégett Kiss János és négy 
szomszédjának háza mellékhelyiségeivel együtt, 
úgyszintén nagymennyiségű gabona, szalma és 
sok baromfi. A megtartott tüzrendőri vizsgálat 
szerint a tűz nem Kiss Jánosnál kezdődött, 
hanem Szánd) Antal és Szenté Lajos kisgazdák 
szalmakazlaiból tört ki, előidézője pedig egy 
eldobott, de még égő gyújtószál lehetett. A 
kár mintegy 13 ezer 20(1 koronát tesz ki. 

Segedjegyzo-választas. A Pápócznn 
megtartott választáson segédjegyzővé, Eröss 
Sándort választották meg. 

Betiltott bncsn. A nagymérvű vérhas
járvány következtében Sümegen e hó 10 én 
nem tartják meg a bucsut 

Másodjegyzói állás rendszeresítése. 
Városi képviselő-testületünk ugy határozott, 
hogy Czelldömölkön egy másodjegyzői és egy 
dijnoki állást rendszeresít; mely állások a jövő 
év január l e n töltetnének be. Az erre vonat
kozó iratok jóváhagyás végett az alispán elé 
terjesztettek. 

Az országos Tanügyi Tanács elnökévé 
— Szentgyörgyi Jordán Karolj dr. lemondása 
folytan — Vaszary Kolos bíboros hercegprí
más Giesswein Sándor dr. prelátus ország
gyűlési képvi.-előt nevezte-ki. E kinevezést az 
egész ország tanítósága örömmel és lelkese
déssel fogadta. A július elején megtartott 
országos tanítói kongresszus a Tanügyi Tanács 
tagjait ismét öt évre megválasztotta. A her
cegprímás a választást megerősítvén, a tagok 
mar megkapták az erről szófó okiratot. 
Világi elnök : Ember Károly lovag, titkárok : 
Dreisziger Ferenc és Vohlmuth Ernő,pénztáros: 
Zelliger Vilmos dr., ellenőr: Gergely József, 
könyvtáros : Györfy János, irattáros : Bertalan 
Vince. A tanácsnak 26 tagja van, ezek között 
Vas várnieiyVh"!: Barabás György és Fejes 
János. 

Baleset Károlyi István kéményseprő-
mestert mull szombaton éjjel súlyos baleset 
érte. A járdán haladva elesett és bal lábát 
bokában eltörte.-

Uj ipar. Horváth György alsósági lakos 
pecsenyesütésre kért iparengedélyt. 

Tenyészállatok díjazása. Pápóc köz
ségben folyó ho 17-én délelőtt tartják meg a 
tenyészállatok feletti szemlet és azok díjazásai. 

Jóváhagyott alapszabály. A kemenes-
sömjéni önkéntes tűzoltó egylet alapszabályai 
jóváhagyólag leérkeztek. 

Vasutasok mulatsága. Az Országos 
Vasutas Szövetség helybeli kerülete pénteken 
este családi jellegű táncmulatságot rendezett 
a ..Magyar Király .-hoz címzett vendéglő kerti 
helyiségében. A mulatság mindvégig- derült 
hangulatban folyt le s a késő reggeli órákban 
ért véget. 

Dr. Varrentrapp, porosz egészség
ügyi tanácsos irja: Hashajtósókban való 
rendkívüli gazdagságánál fogva a termé
szetes F e r e n c i József-keserüviz 
használata mindenekelőtt ajánlható oly 
esetekben, amikor arról van szó, hogy 
a gyomorba csak kis vízmennyiség 
jusson. — Kapható gyógytárakban és 

I füszerkereskedésekben. A Szétküldési-
{ igazgatóság Budapesten. 

A szentgotthárdi állami főgimnázium-
! ban az idén hússzal kevesbedett a tanulók 
| szama. Tavaly 161, most csak 141 tanuló 
| iratkozott be. Nohát az a nem egészen más-
j félszáz hu szép summájába kerül az államnak! 

Üresedésbe jött Írnoki állás. Hajós 
István szombathelyi járási írnoknak a vár
megyei ügyészségi hivatalhoz történt át-
helyeztetésével a szombathelyi járási írnoki 
állás megüresedvén, arra az alispán pályá
zatot hirdet. Első sorbari igazolványos altisz
teket vesznek figyelembe. A kérvényeket 
szept. 22-ig a főispánhoz cimezve kell beadni. 

Meghívás. A szombathely-egyházmegyei 
róm. kath. Tanitó-Egyesület f. é. szept. hó 
12-én d. e. 9 órakor Szombathelyen, a vár
megyehaza nagytermében tartja meg 28-dik 
évi rendes közgyülését,melyre ugy az alapító-, 
pártoló- és rendes tagok, mint a nerelés éa 
oktatásügy t. barátai tisztelettel meghivatnak. 
Sárváron, 1911. augusztus hó 31 én. Barabás 
György s. k., az egyesület elnöke. — Tárgy
sorozat : 1. A közgyűlés megnyitása. Ü. 
Kívánatra a nml t év i közgyűlés jegyzőkönyve 
felolvastatik. 3. Az elnök évi jelentése. 4. Az 
egyesülel pénztárosa a középponti bizottság 
által már fölülvizsgált számadásáról jelentést 
tesz és a fölmentés megadása. Adakozások 
az Orsz. Kath. Tanitoi árvaházi alapra. 5. 
Az énektanítás módszeréről (Csiszár János 
murasszoinbati tanito). 6. A közgyűlés előtt 
bejelentett és a középponti bizottság állal a 
megelőzőleg tárgyalt indítványok fölött hatá
rozathozatal. 7. A bírálóbizottság jelentése 
és a. pályadíjak odaítélése. 8. Nevelés- és 
tanitástani télelek kitűzése a jövő egyesületi 
évre. — A közgyűlést reggel 8 órakor szent-
mise^előzi meg. — Fölterjesztésemre az 
egyházi főhatóság az alája tartozó népoktatási 
intézetekben szept. hó 11- és 12-díkére, a 
távollakóknak 13 dikára is iskolai szüne'tet 
adott. — Szept. í t - én d. e. 10 órakor a kp. 
bizottság tartja ülését. 

A kolera veszedelme még mindig fe
nyeget. A napokban a belügyminiszter szigorú 
és a rendes sablontól eltérő utasítást küldött 
le a vármegyéhez a kolera elleni védekezés 
tárgyában. Az utasítás két ezer' példányban 
érkezeti meg, hogy azt az alispán az egész 
törvénybatrtság területén mrgfcle'oen szét
oszthassa. 
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tegségben és szervi hibában nem szenved 
s hogy himlO ellen újra oltatott. 

A felvétel mindenkor a jelentkezés 
sorrendjében történik. A tanfolyamra fo
lyamodó minden tanuló a jelentkezéskor 
10 koronát tartozik könyvekre befizetni. 

KKMEN'ESALJA 

adózói terhére •60*/, pótadót vetett ki, jól
lehet a törvényhatóság csak 20 százalékot 
engedélyezett" -

Ámde ez Bisztritsány szerint Dem volt 
igaz, miért is nyomban feljelentest adott be 
a közigazgatási hatóságnál Mersich Jenő 

oldal 

Vajha kisgazdáink belá tnák a szak- czelldömölki járási számvevő ellen, aki le
képzésnek nagy fontosságát s minél gyelmi ügyében a jegyzőkönyveket vezette, 
nagyobb s z á m b a n keresnék fel az ujjá > megvádolván őt a vizsgálati jegyzőkönyvbe 
Szervezett földmivesiskolákat. I hamis terhelő adatoknak bevezetésével. 

Nem mind arany . . . 

A közigazgatási hatóság és a feljelentett 
I Mersich számvevő azonban Bisztritsány föl-
, jelentésere nem reagáltak. 

Ekkor Bisztritsány a büntető útra for
dult s a büntető birosag elé akarta Mersichet 

Amerika a trösztök hazája. A I állítani, hogy ott feleljen meg a hivatalos 
száz és száz milliókkal rendelkező pénz- J jegyzőkönyvek, tehát közokiratokba általa be-
királyok összeállanafc és hatalmas va- j vezetett s Bisztritsány állítása szerint hamis 
gyunuk erejével uralmuk alá hajtják az ! adatokért 
egyes termelési ágakat nemcsak Ame- j E k k o r a z a s z o k a t l a n , s z i u t e b u n p e r . 
rikában, hanem lassankint az egész \ r e n ü e , l e n e s d ü l ü ( ! t 0 r t t n l i h m a k i r í g y é s B 

nem a följelentett, hanem a feljelentő Biszt
ritsány ellen adott be vádiratöt hamis vád 
büntette címen, egyszerűen a fegyelmi ira
tokba foglalt adatok és Mersich számvevő 

, kihallgatása alapján. Ez a vádirat jogerőre 
milliós alaptőkével rendelkező nagy cég | e m e l k e d e U * a r „ , szombathelyi kir. 
alkotja. Hogy fogalmunk legyen ezen i l 0 r r t n y B I Í k e W u f o t a r ( ! y a i á s r a került f. év ! 
tröszt hatalmáról, álltának itt a követ- j a p r i l i s 1 9 . é n A b ü m e l 0 l a D a c s e k k f ) r é s z r í . • 
kezo számok: vette, hogy a vád alá helyezés szabálytalanul 
A cég neve AlapiSkéje frankokban T Í Í I U nyereiég ; l ö r t é n t , mert Bisztritsány ki sem lett hall-

1910-ben. ' 1 

46'5 millió i 8 a t v a ' 'adjanak bizonyítékait nem terjeszt- J 
£0 t | hette elő, miért is elrendelte a vizsgálatot 

világon. Ilyen hatalmas tröszt pl. az 
acéltröszt, amely az egész világ acélter
melésénél az irányadó. Szintén ily ha
talmas a huströszt, amely Amerika hús
piacát teljesen uralja. A trösztöt öt száz 

Armour 1400 millió 
Swist 1300 » 
Morris 625 » 108 » 
Sulzberger 600 » 8 » 
Eudahi 425 > 9 

Ez az öt nagy husvágó-cég éven
kint tehát több mint 114 millió tiszta 
hasznot vág zsebre. Az amerikai mészá
rosok és hentesek pedig nem önálló 
existenciák, hanem valóságos bérrab
szolgái ezeknek a hatalmas vállalatoknak. 

A <trösztök elhatalmasodása termé
szetesen ezek zsarnoki önkényét ered
ményezte, amely egyrészt a munkás
tömegek, másrészt a fogyasztók kizsák
mányolásában nyilvánul meg. Már maga 
az Egyesült-Államok elnöke és törvény
hozása is megsokallották a trösztök túl
tengését és felléptek ellenük, a hus
tröszt által okozott husdrágaság pedig 
többszörös és nagyszabású mozgalmakra 
kényszeritette a fogyasztókat. Csakhogy 
a trösztök hatalma már igen megnőtt. 
Nem bírnak velők. / — ó . 

Bisztritsányt felmentették. 
A szombathelyi kir. törvényszék 

hétfőn tárgyalta a hivatalától elmozdí
tott egyházaskeszői körjegyzőnek, a ha
mis vád bűntettével gyanúsított Bisztrit
sány Aladárnak bünpörék 

Az ügy rövid története a követ
kező: 

Bisztritsány fegyelmi uton hivatalvesz
tésre ítéltetett A legsúlyosabb ítélet föoka az 
volt, hogy Bisztritsány Egyházaskeszö község ' 

Ezt a czelldömölki kir. járásbíróság folytatta 
le, minek befejeztével a szombathelyi kir. 
törvényszék ujabb főtárgyalás! tűzött ki f. év 

j szeptember 4-re. — . 
Ez a tárgyalás azzal az eredménnyel 

végződüli, hogy a kir. törvényszék felmen-
J tette Bisztritsányt a hamis vád bűntettének 
I terhe alól. 

Ezen bünper tárgyalása reggel 9 
órakor kezdődött és este 8 órakor ért 
véget. Bisztritsány védelmét dr. Porko
láb Mihály látta el, aki igazán nehéz, 
de nemes kötelességet teljesített, mikor 
az igazság kiderítése érdekében közre
munkált. Napokon át tanulmányozta 
a per anyagát, azt minden kis részle
tében alaposan ismerte és gyönyörű 
védőbeszédében igen tárgyilagosan és 
csattanósan mutatta ki azt, hogy Biszt
ritsány ártatlan és hogy őt elitélni 
nem lehet. Ezt a szerencsétlen embert 
még eddig mindenki félreértette s ha 
már tönkre tették testileg-lelkileg, leg
alább a becsületét hagyják meg. 

A védőbeszéd mély benyomást 
tett a birói karra és az összes hallga
tóságra. Annak elhangzása után min
denki biztos volt, hogy az ítélet nem 
lehet más. mint felmentő. Dr. Porkoláb 
Mihálynak ez a sikere élénken igazolja 
védői kvalitását s ama nagy tehetségét, 
mely argumentálni é s meggyózni tudó 
szónoki erejében rejlik. Nagyhatású vé- I 
dőbeszédét e szavakkal végezte: »Az I 
igazság felszentelt csarnokában igazsá- ! 

gos Ítéletet várok és kérek, c 
Megkapta! 

A kissármási földgáz értékesítésére a 
Badische Aniliu- und Sodafabrik (Ludwigsha-
fen) a Magyar Agrárbankkal együttesen, Bálint 
Béla magánmérnök utján a pénzügyminiszter
hez 'tervezetet nyújtott be. E terv szerint az 
emiitett vállalatok Marosvásárhelyen nagysza
bású gyártelepet létesítenének, mely a levegő 
nitogrénjének értékesítését tűzné ki feladatául. 
Marosvásárhelyen természetesen vizierők he-, 
jyett földgáz szolgáltatná a szükséges energiát 
A benyújtott tervek szerint a gyártelep egye
lőre 9 millió korona befektetéssel 20.000 
lóerőre akként rendeztetnék be, hogy az ujabb 
7 millió korona befektetésével további 20.000 
lóerővel 40.000 lóerőre legyen fokozható, 
mely berendezéssel egyelőre évente 9600 tonna 
mészsalétromot és 2500 tonna nátrosalétromot 
állítana elő. 

Lám tehát, 'amit az Isten is a magyar
nak szánt, még ebből is a német veszi ki 
legelőbb a hasznot. 

Sokan abban a hiszembeu vannak, hogy 
az ágyúzás hathatós orvosság a jégverés ellen. 
E téves hitben nemcsak a tudósvilág, de az 
állam is mind jobban megerősíti a gazdákat 
Mert az állam (a Magyar állam is), nemcsak 
a maga nagyobb szőlőtelepein dörögteti (?) 
ágyúit s zúdítja a jó szomszédok fejére a 
rettegett vesszedelmet, hanem már-már köte
lezővé akarja tenni ez ágyuknak használatát 
Sok iöldbirtokos— ném riadva vissza a terhes 
és kétes befektetéstől — hallgat a tudomány 
szavára s követi a gazdálkodó állam példáját1 

a be nem valt s így hátrafelé sült ágyuk 
használatára. -í-

VV. Moore, a nagy amerikai meteoroló
gus gúnnyal ostorozta e téves hitet, a tudós 
világ káros meggyőződését. De hiába. 

Andre, a lyoni observatórium igazgatója, 
a franci akadémia egyik ülésén a tudomány 
biztos fegyverével, kézzelfogható bizonyítékkal 
és statisztikai adatokkal igazolja a hírhedt 
viharágyuk okozta nagy károkat. 

Az utolsó tíz évben a Rhone környékén 
a Département du Rhone-ban a viharágyuk 
működése ota a jégverés sokkal gyakoribb 
volt, mint akkor, amikor az ember megadás
sal tűrte a természetnek elháríthatatlan 
csapását. » 

André nemcsak teljesen hasztalannak 
tartja a viharágyukat, de — a velük járó 
súlyos balesetek folytán — fölötte veszedel
mesnek is. 

Sopronból jelentik nekünk: Csütörtökön, 
mult hó 10-én tartotta Sopron város köz
igazgatási bizottsága Baán Endre dr. főispán 
elnöklésével e hónapi rendes ülését. A városi 
adóhivatal egyik végrehajtója nemrég öngyil
kossá lett és halála előtt a főispánhoz levetet 
irt, amelyben súlyos vádakkal illette volt az 
adóhivatal egyes alkalmazóttjait. A főispán 
nyomban szigorú vizsgálatot indított és az 
adóhivatal két tisztviselőjét, mivel a vizsgálat 
szabálytalanságokat derített ki, a vizsgálat 
érdekében fölfüggesztette. Az ülésen a napi
rend előtt a főispán Szilvássy Mártou dr. 
fölszólalására kijelentette, hogy a panaszok 
egy-kettő kivételével mind a _ hitközségi adók 
behajtásával vannak kapcsolatban és hogy 



sem a város közönsége, sem a polgárság kárt 
nem szenved. Az. ügy nemsokára már az 
elsőfokú fegyelmi bíróság elé kerül. A köz
igazgatási bizottság megnyugvással vette tudo
másul a főispán kijelentéseit. 

Dunaföldváron mint már jelentettük, 
minap egy lüze.-et alkalmával a tűzoltóság 
a csendőrség összekülönbözött cs pedig azi 
a |téivlflgpt> hn.fy r i . l l - i ' . i .pn i , írj rnmtnl l -et i l -

vész helyén: a tűzoltóság vagy a csendőrség 
parancsnoka. A tűzoltóparancsnok, valamint 
az egész tisztikar ezután beadta lemondását. 
A konfliktus elintézése dolgában most a kö
vetkezőkét jelenlik Dunalöldvarról: A tűzol
tóságnak a csendőrséggel kitört konlliktusa 
ügyében Dunaföldvár képviselőtestülele gyű
lést tartott, melyen elhatározta, hogy fölszó
lítja a tűzoltói tisztikart, vonja vissza lemon
dását, mert a község képviselőtestülete azo-
nositja magát a tűzoltósággal, az azt ért 
sértést az egész község lakossága megsérté
sének tekinti és igyekezni fog teljes elégtételt 
szerezni. A képviselőtestület fölhatalmazta az 
elüljáróságot, hogy miután az évtizedek óta 
kitűnően bevált tűzoltóságnak a csendőrséggel 
való együttműködése nem várható, kérvényezze 
a székesfehérvári kerületi c?endőrparancsnok-
ságtol a dunaföldvári legénységnek elhelyezé
sét s ha ez nem járna eredménnyel, járjon 
el a belügyminiszternél. 

Eljegyzés. YVittmann i'.mdor. a magy. 
kir. államvasutak helybeli' hivatalos szállítója, 
jegyeivüliott .loachim Elza urleánnyal Fertő-
medgyesen. 

Tűzoltói ülés. A tűzoltó-egyesület tisz
tikara ma délelőtt 11 órakor a városháza 
tanácstermében ülést tart. 

Elhunyt nagykereskedő. Heiraler Adolf 
helybeli nagykereskedő a mult szombaton 

* Kérdések. 

betűnt napom, legelső szép szerelmem I 
A napjaid miképen teliének ? 
Hegy akkor, elűztél magadtól engem, 
SziVed azóta sohse bánta meg? 
Az ablakodba v>an-e most is rózsa, 
Amely betölti illattal szobád ? 
Mikor a nap hanyatlik már nyugvóra. 
Van-e aki ölelget, csókot ád ? 

A házalok elé a régi padra 
Kiülsz-e most is hogyha jő az est ? 
A sóhajokat nem foitod magadba. 
Mikor a szellő bus mesékbe kezd ? 
Szemed nem égetik eltitkolt könnyek ? 
Fölötted nem borult be még az ég ? 
Hogy nem szeretnek ugy sohase többet 
Mint én; nem érezted azóta még ? 

NOVAK PAü. 

H Í R E K . 

Vasvármegye köztörvénybatösági bi
zottsága ,f. szent, hava 18-án farija évne
gyedes rendes közgyűléséi melynek tárgyso
rozatát e hó 7-én állították össze. A nemesi 
pénztárt kezelő bizottság múlt hétfőn ülésezett. 

Az országos biréi és ügyészi egyesület 
T. é. oki. 8 án Pozsonyban fogja ez idei 
közgyűlését megtartani, melyen a jogi refor
mokat, a birák és ügyészek anyagi és auto
matikus előlépésére vonatkozó ügyeit tárgyalják. 

Uj segédlelkész. Böjtös László felszen
telt ev; M k ^ z sg;éHI"!készi ffiinfMehpn 
Kemenesmagasiba rendelteiéit ki . 

hosszas szenvedés ulán jobblétre szenderült. 
Temetése vasárnap ment végbe a hitközség 
tatjainak és a család jóismerő=einek részvéte 
mellett. 

Házasság. Simon Béla kecskédi tanító 
tolyó hó 16-án vezeti oltárhoz Tischler Emma 
kisasszonyt, Tischler Károly kecskédi vendég
lős kedves leányát. 

Jegyzőválasztás. A kisköcski körjegyzői 
állás betöltés* f. hó 12-én történik meg 
választás utján. 

Nagy tüz Kemenessömjénben. Kedden 
délután Kemenessömjénben óriási tüz pusztí
tóit, mely csaknem az egész községet elham
vasztotta. Hogy ez még sem történt meg, a 
gyorsan kivonult czelldömőlki, kemeuesszént-
mártoni és vönöcki tűzoltók erélyes munká
jának tulajdonitható. A tüz 2 és 3 óra között 
keletkezett állítólag Kiss János pajtájában s 
a nagy szárazságban gyorsan tovaterjedő 
lángok csakhamar átcsaptak a szomszédos 
házakra és a közeli szérűskertek gabona és 
szalmaasztagjaira is. Az oltási munkálatokat 
nagyban hátráltatta az a körülmény, hogy a 
viz gyorsan kifogyott. Késő esti 8 óra volt 
mikor a tüz lokalizáltnak volt tekinthető, de 
ekkor már leégett Kiss János és négy 
szomszédjának háza mellékhelyiségeivel együtt, 
úgyszintén nagymennyiségű gabona, szalma és 
sok baromfi. A megtartóit tüzrendőri vizsgálat 
szerint a tüz nem Kiss Jánosnál kezdődött, 
hanem Szántó Antal és Szenté Lajos kisgazdák 
szalmakazlaiból tört ki, előidézője pedig egy 
eldobott, de még égő gyújtószál lehetett. A 
kar mintegy 13 ezer 200 koronát tesz ki. 

Segédjegyző-választás. A Pápöczon 
megtartott választáson segédjegyzSvé, Eröss 
Sándort választották rn^g. 

Betiltott bucsu. A nagymérvű vérhas
járvány következtében Sümegen e. hó. 10 én 
nem tartják Illeg a bucsut. 

Masodjegyzoi állás rendszeresítése. 
Városi képviselőtestületünk ugy határozott, 
hogy Czelldömölköu egy masodjegyzoi es egy 
dijnoki állást rendszeresít, mely aliások a jövő 
év január l e n töltetnének be. Az erre vonat
kozó" iratok jóváhagyás végeit az alispán elé 

j terjesztettek. 
Az országos Tanügyi Tanács elnökévé 

I — Szentgyörgyi Jordán Karolj dr. lemondása 
folytan — Vaszary Kolos bíboros hercegprí
más Gíessweln Sándor dr. prelátus ország
gyűlési képviselőt nevezte ki. E kinevezési az 
eitesz ország tanítósága örömmel és lelkese
déssel logadta. A július elején megtartott 
országos tanítói kongresszus a Tanügyi Tanács 
tagjait isméi öt évre megválasztotta. A her
cegprímás a választást megerősítvén, a tagok 
mar megkaplak az erről szóló okiratol. 
Világi elnök-: Ember Károly lovag, titkárok : 
Dreisziger Ferenc és Vnhlmuth Ernő. pénztáros: 

| Zelliger Vilmos dr., ellenőr: Gergely József, 
j könyvtáros : Gyürfy János, irattáros : Bertalan 
I Vince. A tanácsnak 26 tagja van. ezek között 

Vas vármeív'-hől: B.inb'is György és Fejes 
János. • . 

Baleset Károlyi István kéményseprő
mestert mult szombaton éjjel súlyos baleset 
érte. A járdán haladva elesett és bal lábát 
bokában eltörte. 

Uj ipar. Horváth György alsósági lakos 
pecsenyesütésre kért iparengedélyt. 

Tenyészállatok díjazása. Pápóc köz
ségben folyó hó 17-én délelőtt tartják meg a 
tenyészállatok feletti szemlét és azok díjazását 
— Jóváhagyott alapszabály, 
sömjéni önkéntes tűzoltó egylet alapszabályai 
jóváhagyólag leérkeztek. 

Vasutasok mulatsága. Az Országos 
Vasutas Szövetség helybeli kerülete pénteken 
este családi jellegű táncmulatságot rendezett 
a ..Magyar Király .-In iz címzett vendéglő kerti 
helyiségében. A mulatság mindvégig derült 
hangulatban folyt le s a késő reggeli órákban 
ért véget. 

Ur. Varrentrapp, porosz egészség
ügyi tanácsos irja: Hashajtósókban való 
rendkívüli gazdagságánál fogva a termé
szetes F e r e n c i József-keserüviz 
használata mindenekelőtt ajánlható oly 
esetekben, amikor arról van szó, hogy 
a gyomorba csak kis vízmennyiség 
jusson. — Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A Szétküldési-
Igazgatóság Budapesten. 

A szentgotthárdi állami főgimnázium-
i ban az idén hússzal kevesbedett a tanulók 
| szama. Tavaly 161, most csak 141 tanuló 
| iratkozott be. Nohát az a nem egészen más-
I félszáz tíii szép summájába kerül az államnak! 

Üresedésbe jött írnoki állás. Hajós 
István szombathelyi járási írnoknak a vár
megyei ügyészségi hivatalhoz történt át-
helyeztetésével a szombathelyi járási írnoki 
állás megüresedvén, arra az alispán pályá
zatot hirdet. Első sorban igazolványos altisz
teket vesznek figyelembe. A kérvényeket 
szept. 22-ig a főispánhoz címezve kell beadni. 

Meghívás. A szombathely-egyházmegyei 
róm. kath. Tanitó-Egyesület f. é. szept. hó 
12-én d. e. 9 órakor Szombathelyen, a vár-
meByehaza nagytermében tartja meg 28 dik 
évi rendes közgyülését.melyre ugy az alapító-, 
pártoló- és rendes tagok, mint a ne.-éles és 
oktatásügy t. barátai tisztelettel meghívatnak. 
Sárvárott. 1911. augusztus hó 31 én. Barabás 
György s. k., az egyesület elnöke. — Tárgy
sorozat: 1. A közgyűlés megnyitása. 2. 
Kívánatra a mult évi közgyűlés jegyzőkönyve 
fölolvastatik. 3. Az elnök évi jelentése. 4. Az 
egyesülel pénztárosa a középponti bizottság 
által már fölülvizsgált számadásáról ielentést 
tesz és a fölmentés megadása. Adakozások 
az Orsz. Kath. Taniloi árvaházi alapra. 5. 
Az énektanítás módszeréről (Csiszár János 
murasszoinbati lanito). 6. A közgyűlés előtt 
bejelentett és a középponti bizottság által a 
megelőzőleg tárgyalt indítványok fölött hatá
rozathozatal. 7. A bíráló-bizottság jelentése 
és a pályadíjak odaítélése. 8. Nevelés- és 
tanitástani tételek kitűzése a"jövő egyesületi 
évre. — A közgyűlést reggel 8 órakor szent
mise előzi meg. — Fölterjesztésemre az 
egyházi főhatóság az alája tartozó népoktatási 
intézetekben szept. hó 11- és 12-dikére, a 
távollakóknak 13 dikara is iskolai szüne'tet 
adott. — Szept. 11 én d. e. 10 órakor a kp. 
bizottság tartja üléséi. 

A kolera veszedelme még mindig fe
nyeget. A napokban a belügyminiszter szigora 
és a rendes sablontól eltérő utasítást küldött 
le a vármegyéhez a kolera elleni védekezés 
tárgyában. Az utasítás két ezer példányban 
érkezett meg, hogy azt az alispán az egész 
törvényhatóság területén mpgfeloíflen szét-
oszthaisa. 



Talált tárgyak elárverezése. A máv. | l e r t i iskola. Ilyen is lesz már Buda
szombathelyi üzletvezetőségének értesítése I P«stea. Idárg csak irtak róla, hogy milyen jo 

. . . „ . . . „ „ . . . . , . „ Q rolna, ha nem a fülledt tantermekben tam-
szertnt állomásunkon e hó 28-an délelőtt 9 \ ^ a n , , v e n ( l é k e k ( , , , , a n e m k i m a uertben. 
órakor fogjak elárverezni mindama tárgyakat | f^bvn „ hónapban megnyílik az első ilyen 
melyek a rasati kocsikban és állomási j iskola Budapesten. Egyelőre csak kísérletnek 
helyiségekben találtattak. 

Tolvaj cseléd. Horváth Róza, aki a 
helybeli szerelemcsarnokban szolgált cseléd-
leanyi minőségben, gazdájától mintegy 19 
korona értékű ruhaneműt lopott el. A hűtlen 
cseléd hűvösre került 

Verekedő legények. 
éjjvl Kemenesmihályfán ismét kitört a legény
virtus, mely szerintük vért kövelel. Kovács 
János volt a kiszemelt áldozat, akinek szúrt 
seíwi mintegy 10 napi gyógyulást igényelnek. 

Stollwerk. Ki ne ismerné e nevet? i 
Hisz minden állomáson olt van az automata, 
ai.ly gyártmányaival kedveskedik az édessé
geket szerető gyermekeknek. Amint értesü
lünk, ennek a cégnek Pozsonyban van egy 
barom millió alaptöke belektetéssel fölállított 
i.i^y gyára, mely 1910-ben 330.372 korona 

tiszta nyereséggel, vagyis 11 százalékkal szá-
in I be a részvényeseknek. De teljes joggal 
kérdi egyik tisztelt laptársunk: mi marad 
ebből Magyarországban (mert az összes rész
vény némel kézben van), mikor még a cég 
lei.*lpapir|án is csak Pressburg á l l? Kell 
eh .ez kommentár? Vakulj magyar! Ez a mi 
gy riparunk. A szegény munkásuknak gyönge 
liér mellett kihasználjak fizikai erejét, kézi 
ügyességét, szellemi képességeit, de a nyere-

.bfll még a papirkereskedőnek és nyom-
inak sem juttatnak semmit, hanem vi

szik az összeharácsolt pénzt az amúgy is 
i/dag Németországba. 

A Ság-hegyi iparvasut munkálatai a 
jezéshez közelednek. Most még a kavi-

esoiási munkák vannak folyamatban, ugy 
hogy az iparvasut műszaki bejárása legkö-
z.e.-bb megtartható. 

Nyár U észben. A tartós meleg ugy 
Iái zik most már az őszbe is áthúzódik. Ál
talános lorroság perzseli a növényzetet, ami 
ii | pant nehezíti az állattartást. Már most 
p maszkodnak, hogy az idén kevés disznóölés 
es', mert nem terem tengeri a hizlalásra. 

>'. iiagvizsgáló tudós bácsik az égi bujdosók 
jár vsából, a nap heves kilövelléseiből magva

sak a ' i r iós meleget és avval ijesztgetnek, I 
a-.y alkalmasint szept. végéig lesz hozzá í 

• rencsenk. 

tekintik. Ha-bevétik; mindenütt életbe léptetik, 
ahol táitas kert és nagy udvar tartozik az 
iskolához. Más, előrehaladottabb országokban 
már régibb időtől lógva beváltak a kerti is-
kolák. Minálunk is meglehetne azt tenni. Ahol 
t i . van községi faiskola, abban tanulhatná-

! nak a nagyobb fiuk és leányok — legalább 
Mult vasárnap Í ó hMben - természetrajzot, természettant 

- történetet stb.. különösen gazdaságtant A köz
ségi faiskola célja tulajdonképen az, hogy 
abban a nagyobb fiuk és leányok oktattassa- ' 

j nak. amint azt az elemi népisaolák tanterve ; 
I is előírja és megköveteli. 

A közigazgatási tanfolyam megnyitása. 
| Herbst Géza alispán elnökletével f. hó 4-én j 
| a közigazgatási tanfolyam megnyílására gyűlt j 

egybe a tanfolyam előadói kara és az uj hall- j 
gatók. Az idei tanfolyamnak összesen 59 hall- ! 
gatója van. akikkel közölték a fegyelmi sza- ! 
bályzatot, a tanrendet, továbbá a tanfolyam 
által adott kedvezményeket. Az igazgatóság 
35-nek teljesen ingyenhelyet juttatott lakással, '. 
ellátással, élelmezéssel és tandíjmentességgel, j 
nyolcat felvetlek ingyenes étkezésre. 4-en 
lakás és teljes ellátást kapnak havi 10 kóró- i 
náért, 11 -el pedig étkezésre havi 10 korona I 
fizetés mellett | 

i 
Aranka-irtás. A földmivelésűgyi mi- ' 

Dísztér leirt a visvármegyei gazdasági egye-
sBlethez, hogy készítsen pontos statisztikát a 
vármegye területén levő lóhervetesekröl s e ! 
kimutatást terjessze föl. A kormány tudniillik : 
az arankától mételyezet területeket fölszán- ) 
tás és újból való vetés állal államköltségen 
akarja az arankától mentesíteni. — Várme- • 
gyénk gazdasá&i egyesülete folyó szept hó | 
25-én Körmenden állatdijazást tart. 

Az emberi testben 150 darab csont és 1 

500 izom van. Egy fölnőtt ember vére 15 kg. ' 
nehéz. A sziv percenkint hetvenet ver, ó'ran- i 
kint 4200 at, egy év alatt 30 millió 762 
ezret. Minden szívverés 44 gramm véri indít 
el helyéről; naponta 1435 kilogrammot. Az 
egész vér három perc alatt végzi el keringé
sét. A tüdőben rendes körülmények között j 
5 liter levegő van. Egy óra alatt 1200 szór 1 

vészünk lélekzetet s er-en idő alalt GCKKI liter I 
levegőt fogyasztunk. Az emberi bőrnek bárom . 
rétege van. Minden négyzetcentiméter bőrön | 
12 ezer apró lyukac-ka 'pórus; van. 

L*„37«.szám. 
^ J C 

Furcsa gyanú. A Zsuzsi szolgáló sírva 
megy a községházára. — Mi baj? — kérdi 
a jegyző. — Kérem a jegyző urat, én már 
nem vallom ki tovább; az asszonyom folyton 
szekál. — Aztán hogyan szekálja? — Hát 
kérem, mindig azzal szekál, hogy én loptam. 
— Aztán mit lopott? — Nem loptam én 
soha, aztán ő mégis mindig azt mondja, én 
loptam el a fogát. 

Egy próbavásár lás mindenkit meggyőz 
Sommer Lajos (Czelldőmölk, "Nemesdömölki 
uica 5.) fűszn áruinak jó.iágáról óc oloaósá 
gáról. „ 3 

Tanítás. Hrabovszky Józsa oki. tanítónő 
t á m l á s r a elfogad elemi és polgári iskolai 
tanulókat „ , 

Dj szobafestő cég. Horváth Lajos szo
bafestő városunkba letelepedett és üzletet 
nyitott. 

Közgazdaság. 
Mezőgazdaságunk fejlődéséről és a 
kisgazdák körében előforduló helyte

len gazdálkodásról. 
Irta é l a Rabasömjeni Gazdakor gyűlésén lelolvaita: 

Randi NARAY EDE, oki. gazda. 

A mezőgazdaság története az emberi 
művelődés azon korába nyúlik vissza, mikor 
a népesség szaporodásával egyes nomád tör
zsek állandó lakóhelyre telepedve ott a földet 
kezdték művelni. Az első települők a füldmi-
velésre legkedvezőbb rónát, termékeny fo-
folyammellékeket keresték fel s itt telepedtek 
le. A települt emberek észrevették azt, hogy 
ha a földel fellazítják és abba magot vetnek, 
az ott kicsírázik és növekedésnek indulva 
termést hozott. Földmivelö észközök hiánya 
arra ösztönözte őket. hogy a lolyó iszapjába 
s áradásoknak kitett területre vessék el a 
magot. 

A vetésnek ezen legegyszerűbb (alakja) 
módja csak kivételesen lévén alkalmazható 
a feltevésre juttatta az embereket, hogy va
lami olyan eszközt találjanak fel, amelylyel a 
talajt megporhanyithalják és ebbe elvethetik 
az elvetendő magot. Erra a célra faágakat, 
kihegyezett csontokat, köveket használtak s 

A jó tanács 

olcsó! 
Vásároljon c-akis j ó mosószereket, 
mert csakis ezek olcsók a hasz
nálatban, mivel kiadósak és a 
ríhat kímélik. Kéljük, hogy a 
bevásárlásnál figye ien a SCHICHT 
névre és a SZ.WtV.tS védjegyre, 
mert ezek védik mvy ruha neműjét 
csekélyértékü mosószerek aiial 
okozott rongálástöt Ezen védjegyek 
szavatolnak a tökéletes tisztaságért I 

A ruha beái tatására a legjobb 
szer as ASSZONTDICSÉRET 

mosópor. 

A rossz tanács 

drága 
Ne kövesse azon rossz tanácsokat, 
melyek Önt »0LCSÓ« s külsőleg 

SCHICHT .SZARVAS. MOSÓ
SZAPPANHOZ hasonló mosószerek 
vásárlására akarják bírni. Az olcsó 
mosószerek a legdrágábbak és 
mindenkit (ívnunk kel l . ilyenek 
használatától, mert ezek a legtöbb 
esetben tisztátalantk, inkább' a . 
ruhát és a kezeket támadják meg, 
mint a szennyet és a ruhának 

kellemetlen szagot adnak.' 

A ruha beáztatására a legjobb 
szer az ASSZONTDICSÉRET 

mosópor. 



mivel igavonó állatjuk nem volt, ezek az 
eszközök csak mint kézi eszközök használ
tattak ö kézi erővel, vontatták őket tovább. 
Csak a későbbi időben, az emberisé.; fejlődé
sével kezdik az igás állatokat ezek elé az 
eszközök elé fogni s ezekkel végeztetni ezen 
terhes munkát. 

Hogy ki találta fel az ekét azt nem 
tudjuk, arról halgát a történet, azonban bárki 
is találta fel az ekét, nem szenved kétséget, 
hogy az ős eke csak telette kezdetleges, csu-
pán a talaj felkarcolására szolgáló eszköz 
volt, mint ezt a reánk maradt ekék is bizo
nyítják s amely ekeket a műveltség legala
csonyabb fokán álló népeknél még a mai nap 
is feltalálhatjuk. 

A szántó eszközök (eltalálására a kézi 
eszközök szolgáltatták a kiinduló pontot, az 
első stádiumban az eke egy egyszerű fadarab 
volt s ennek ket részét lehetett megkülön
böztetni, az eke fejet és a ^eretídelyt. A ge-
rendely az iga erő befogadására szolgált. 
Később, a műveltség fejlődésével az ekét már 
két tartófával az úgynevezett szarvakkal sze
relték fel a könnyebb vezetés végett, az eke
fejet pedig fémmel vonták be a gyors kopás 
elkerülése végett. 

Nagyobb szilárdság végett az ekefeje 
a gerendelylyel egy fa segitseaével is össze 
volt kötve s ezáltal elértek azt, hogy az eke 
tartósabb lett, nem tört el olyan hamar. 
Azonban ezen ekék járása is bizonytalan volt 
és nehezen vezethetők voltak s ezért későb
ben az eke alá felszereltek egy deszka alakú 
talpat, az úgynevezett eketalpat s ezzel köny-
nyebb vezetésűvé alakították át az ekéjüket. 
Az eketaliga még ebben a korban hiányzott 
s a taligát egy mankó helyettesítette. A ge-
rendelyt vagy vízszintesen, vagy pedig szög 

.alatt csatolták az ekefejhez. Ezen régi eke
alakokból fejlődött ki a mai eke is, amit mai 
nap használunk. 

Az eke fejlődésére évszázadok kelletlek, 
mig a mai alakjára eljuthatott. Az ekének 
ezen hosszú fejlődése arra vezethető vissza, 
hogy a fóldmivelés ebben a korban leginkább 
a minden emberi jogoktól megfosztott rab
szolgák feladatát képezte s akiknek olyan 
helyzetük volt, hogy alig engedte meg, hogy 
az ekén valami tökéletest igazitana. 

A régi ekék annyira tökéletlenek voltak, 
hogy egy ekéhez 3—4 emberi erő is szüksé
geltetett s oly keveset lehetett vele szántani, 
hogy félhold szántóföld megmunkálására 2—3 
nap is szükségeltetett, mig ma egyfogatos 
ekével 1—P/t holdat meg lehet művelni. Ha 
összehasonlítjuk a régi eke munkáját a mos
tani modern ekék munkájával, azt látjuk, 
hogy a régi eke csak arra jrolt hivatva, hogy 
vele az ember a föld felső részét felkarcolja, 
addig a mai ekétől megkívánjuk, hogy jól 
fordítson s a (ordítás által a altalaj a fel
színre kerülvén, a termő réteget szaporítsuk, 
továbbá hogy a trágyát jól alá takarja. Ezt 
a régiek nem ismerték s nem is volt szük
ségük reá. 

Dacára az ókorban levő lalajmüvelő 
eszközök tökéletlenségének, az ókorban du
naiaknál, japánoknál virágzó mezőgazdasági 
államokkal találkozunk. Lehelövé ezt csak az 
olcsó rabszolgamunka tehette, oly viszonyok 
között, midőn a népesség legnagyobb része 
durva munkára volt kárhoztatva és csak arány
lag kevesen voltak azok, akik á szabad ember 
jogait élvezhették. Ilyen ember aztán minden 
idejét csak á földmivelésnek szentelte. '• 

Kezdetben a földmivelésnek egyedüli 
célja a vetőmagnak a talajba való bevetése 
volt s ezzel a helytelen felfogással még jelen
leg is találkozhatunk egyes népeknél s csak 
a későbbi sok és lassú tapasztalatok vezették 
rá az emberiséget a földmivelés sokoldalú 
feladatának leikutatására. A talajnak a jobb 
és mélyebb müvelésére a legelső példát a 
rómaiaknál találjuk meg, akik a talajt már 
bizonyos vetemények alá különféle módokon 
készítették elő, különféle ekékkel szántottak 
az egyes növények alá s már nem egy, ha
nem több szántást alkalmaztak. Űk már ismer
ték a trágya alá szántást is és tudták a ned
ves állapotban való szántás rosszaságát is. 
Tudatában voltak azonkívül annak is, hogy a 
trágyát jól kell aláforditaoi, ha azt akarjuk, 
hogy földjeik jó erőben legyenek. Ismerték a 
mély mivelést s annak a növények fejlődé
sére való kedvező hatását s ismerték a rög 
elapritásának kedvező hatását a talaj straktur 
állapotára. Ismerték a hengert, boronát is, 
szóval mindazokat a mezőgazdasági gépeket, 
amiket mink máma ismerünk, de azok mind 
csak kezdetleges állapotban voltak s csak az 
emberi műveltség fejlődése és gondolkodás
módja emelte arra a fokra, amelyen ma áll. 

A gi 1 ' s talajmivelés befolyását a ter
mések nau. ra már régóta ismerték, de 
az abban a t..••.ián levő tökéletlen eszközök
kel semmit sem tehetett annak előmozdítá
sára s haggyiak az utókor számára, amikor 
is a mai tökéletes talajmivelést minden ne
hézség nélkül keresztül lehet vinni. Az ókor
ban levő nagy államok, mint China és Japán 
boldogulásukat fejlett mezőgazdaságuknak kö
szönhették és még mai nap is annak köszö
nik. Azon államban, ahol a mezőgazdaság 
pangásnak indult, ott a nép elszegényedett s 
ez az állam pusztulását vonta maga után. 
Igy volt ez az óriási római birodalommal is, 
amely addig, mig népe boldog volt virágzott, 
azután mihelyt a mezőgazdasága pangásnak 
indult, a nép elszegényedett és az óriási biro
dalom felbomlott 

Fejlett s virágzó mezőgazdasági állam 
csak ott lehet, ahol a nép is müveit s tuda
tában van annak, hogy a helyes gazdálkodás 
a gazdagsághoz, a helytelen gazdálkodás a 
szegénységhez vezet és épen ezért földjét ok
szerűen müveive mindig nagyobb és nagyobb 
termés elérésére törekszik. * 

(Folyt, köv.) 

Keressük mindenben a legjobbat! 
! Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséges 
i ivóvíz megválasztásánál, igyunk és kérjünk 

— - — - tehát miudetiütt 

Szántói savaayuvaet, 
mely gazdag, természetes szénsav tartalmánál 
fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasz-

' nos, elsőrangú asztali víz. Erősen hugyhajló 
hatású, elősegíti az emésztést, megakadályozza 

a~ gyomorégést: ; 

A Szántói savanyúvíz: 
Bornak: lüszer, 

Betegnek: gyógyszer, 
Egészségesnek: óvszer. 

Faraktár Czelldömólkön : Landler Samu 
füszerkereskedőnel . 

A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű, mezőgaz
dasági és ipari gépeke',, malom-
berendezéseket, benzin- és 
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és 
nyersolajat, műszaki cikkeket, 
zsák, ponyva és kötél-árukat, 
mindennemű műtrágyát kar-
teUen kJVÜl, vetőmagvakat, 
erótakannány féléket, belföldi 
és porosz kőszenet, kovács-
szenet, meszet és czementet, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési leltételek! 

Központi iroda: Kőszegi n. 2. 

Raktár: SzéU Kálmán n. 28. 

Árajánlattal é* költségvetéssel 

díjmentesen szolgaiunk. 

kéavtaeiit aüaéea Miaeaeea klrwtmx. 

981 
F I X F I Z E T É S 

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

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Bnd»p««t, VI., Férésetek-tere (. 

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb írógépe a „MIGNON" megtekint
hető: Dinkgreve Nándor papirkereskedósében. — Ára 160 korona. 



t a n o n c n a ^ 
jó családból való fin kedvező 
feltételek mellett felvétetik 
Dinkgreve Nándor 

könyvnyomdájában : : Czelldömölk. 

„A köztudatba ment át'V hogy csakis 

Kál la i i Lajos motorgyára 

Nyersolaj, szivógáz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobilok 

Messze 
nuT.n 

jótállás. 

Drezdai motorgyár reszv. társ. 
Németország leprécibb.legnapyoLb Diotor-

gyára. —;— Vezérképviselo: 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. KoWry utca 4 

(Alkornány-titcn sarok.) 

Az a 
h ö I g y 

aki ar. fpeszíéges bőrápo
lással t TÖdí::, főkép a pal-
taiiú-okatelt .ntetiu. továbbá 
(Vhér arcs/.int «'-s puha bőrt 

szert-z-tii ••hajt. csak 

Síeckpupf«-d lilUmtej-
isappannal 

t védjegy: vesszőparipa) 
tüos-a maiiát. 

Gyár: Bergraino k Co. 
Tetschen • E. 

Itanbj:. ;*o •Uérört kapható 
gyógytár, drogéria és illa'-

h/i-r-uzletl-t-n. 

mmm 

• 
Budapest, VI. Gyár-utca 28. 

f̂f̂ I* !̂̂ 4^ szállítja tel jen jőtalli i* m e l l e t t 
~"' v ' - ' '-• a lehirnevesebb motorcséulő készleteket. 

Salát érdekében kérjen minden gazda disz foarlapoí, melyet ingyen, bérmentve küld a gyár. 
Fontos figyelmeztetés ! Kállai LAJOS hírneves motorgyára 
nem tévesztendő össze más KÁLLAI nevű kereskedő cégekkel. 

H O R V Á T H L A J O S 
SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS MÁZOLÓ 

CZELLDÖMÖLK, KIS-OTCA 2. (Szőlő vendéglő mellett.) 

Szobafestések, cim- és templomfestések, 

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron 

kifogástalanul készíttetnek. 

Kondor JósseíésSciíüts ByáS 

sirkőraktára 
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában 

Ugy egyszeri', vala

mint modern, művészi 

kivitelű síremlékek

ben nagy választék 


