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Szerkesztései és kúdókrvata l : 
DtakffCTe Nándor könyvnyomdája Celldömöftör 
tée mUaeodak a szellemi részt illető közleménye. 

': és mindenaemö pénzilletékek. 

Mozgalom a vasárnapi 

pálinkamérés ellen. 
, Elmúlt a hosszú farsang, amire 

természetesen a böjti időszak követke
zett. Eszünkbe jut ilyenkora mulandó
ság, elmélkedünk a lélek halhatatlan
ságáról, az örök üdvösségről . . . Szó
val: magunkba szállunk, komolyan 
gondolkodunk a földi életről is és ke
ressük az orvosságokat, amelyek a köz
nép bajait volnának hivatva gyógyítani. 
Az emberekben mindig meg volt a haj
landóság, hogy sorsukról panaszkod
janak. S ez természetes is, mert telítsen 
boldog ember álig van a földön. Távol
ról nézve, ahonnan a részleteket nem, 
csak a ,külső jelenségeket lehet megfi
gyelni, a mások sorsat gyakran irigy
lésre méltónak tartjuk . é s kívánjak, 
bárha cserélhetnénk velük. Rendesen a 
mások látszólagos vagy tényleges anyagi 
előnye csábit bennünket erre a meg
gondolatlan óhajtásra, melyet még meg
erősítünk panaszainkkal. 

A társadalmi kérdésekkel foglalko
z ó k meglehetősen megszokták már az 
örökös panaszokat és itt-ott szinte érzé
ketlenekké lesznek vele szemben. Átn 
ez a fásultság kell. hogy megtörjék 
abban a pillanatban, amidőn a panasz
kodás általánosnak, sót mi több indo
koltnak is mutatkozik, amint ez az eset 
sajnos, most is beállt. 

Az egyének gazdasági egyensúlya 
erősen megingott. Egyrészt a bevételek 
alig emelkedtek vagy talán épen csök
kentek, másrészt a kiadások óriásian 
megnövekedtek. A bevételek fokozása a 
társadalmi életet vezető férfiak dolga, 
nekik kellene gondoskodniok, hogy ren
des közgazdasági viszonyok teremtésé
vel a létfentartást megkönnyebbítsék. 
De nem erről akarunk mi most imi, 
bár kötetekre való anyagunk volna róla. 
Hanem inkább arról, hogy az egyén a 
kénytelen-kelletlen rátukmált viszonyok 
keretében találja föl a - föntartásához 
szükséges 'eszközöket. 

Ezek között bizonyára legalkalma
sabb a mértékletesség, melyet azonban 

nem volna szabad összetéveszteni azzal 
az ínséggel, amelyet parancsolólag ránk 
kényszerit elhanyagolt közgazdasági éle
tünk. Mert a mértékletesség nem jelent
heti azt. hogy ne kereshessünk annyit, 
amennyi jól la kasunk hoz és hébe-hóba 
egy korty erösitó italhoz szükséges, de 
igenis jelenti azt, hogy ne pazaroljak 
pénzünket és - - arai annál még sokkal 
fontosabb, — egészségünket haszonta
lan szenvedélyekre, hanem bániunk 
mindkettővel oainján. 

Ilyen • mértékletes emberekre az 
alsóbb néposztályban kévéire akadnnk. 
Mert bár oly méregdrágák az élelmi 
cikkek, minők még eddig sohasem vol
tak, bár a szegény ember nem minden 
nap lakik jól és élelmezése egészségi 
szempontból a legfogyaiéko«abb, a korcs
mák mégis megtelnek, különösen vasár-

{ naponkint Es most ennek orvoslását 
| furcsa módon akarják eszközölni: be 

akarják csukatni a korosmákat vasárnap. 
Ugy okoskodnak, hogy igy meg 

lesz fosztva a munkásember attól az 
alkalomtól, hogy 'eligya utolsó garasát. 

Hat kopek. 
— Kép a szabadságharcból. 

— Méltcsák'os asszony, jön a muszka, 
•s Az aranyszőke haju. fialal grófné felkö

nyökölt hófehér karjnra s döbbenve nézett a 
sápadt leányra. 

— Meneküljünk, mindjárt itt lesznek! 
A grófné szelíd, jósáons szemeiben zavar 

és rémület tükröződött. Méc eyenue volt, csak 
pár napja kelt föl a gyermekágyból. A ko-
morna sürgetie, nô y kéljen föl. 

— De.-«e-mmi zajt >e hallok — szólt 
csöndesen, amint a lábát kidugta a selyem 
paplan alól. '. 

— Akkor már késő lesz, méltóságos 
asszony. Most még menekülhetünk! - - felelt 
a. szepegő komorna. 

« grófné felkelt, a leány ráadta házi-
pongyollijál. - • ^ 

' Fogass be, — j parancsolta a grófné. 
— Itt hagyjuk ezt a sok drágaságot? 

— szolt pityergő hantion a komorna. 

— Első a gyermekem. 
fis a fiatál grófné az anyai szeretet 

isteni fenségével nézett a bölcsőben alvó 
fiacskájára, a pár hetes Gézára, aki kék sza
lagokkal diszitell fehér pólyában nyugodott s 
piros pufók arcocskájával olyan volt, mint 
Mnrillónak egy angyalképe. 

A komorna 'kifutott, de csakhamar be
rohant. ' 

— Méltóságos asszonyom, már nem 
lehet menekülni. 

Hangja elfúlt, a rémület és izgalom foj
togatta a torkát. 

— Azok sem emberevő vadak — mondta 
a grófné. 

— Már a templom előtt vannak a ko
zákok. Imádkoznak." 

— No, /ha imádkoznak ne félj, nem 
fognak megölni bennünket 

— Ki tudja, borzasztó emberek azok. 
— Tudd meg, aki imádkozik, az nem 

lehet szörnyeteg. 
^ Mit .tegyek, — mit tegyek, — tör

delte a kezét a komorna. 
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— Ne óbégass. Nyugalom és hidegvér 
a veszedelem idején ezerszer többet ér az 
esztelen jajveszékelésnél. 

— De nyársba húznak. 
— Ostoba! Hivd be a cselédségét! 
Ezek hivás nélkül is befutottak. Sírtak 

és jajgattak. 
— Na verjétek föl a gyermekemet, ha

nem szedjétek le a falakról az órákat 
i lyönyörü antik műkincsek, évszázados 

emlékek voltak ezek. A grófné attól félt, hogy 
összetörik a kozákok. Az órákat aztán egy
más mellé rakatta az ágyra s a teritövei le
takarta. 

Már a kastély előtt hallatszott a kozák 
fegyverek csörgése. A cselédek kifutottak. A 
kis gróf felébredt és pityeregni kezdett. _A 
grófné fölvette a bölcsőből, keblére szoriiotta 
és csitítgatta. Azt.in fel es alá sétált vele á 
szobában és ringatta, csókolgatta. De a gyér 
mek tovább sirt, mintha érezné a veszedelmet 

A grófné egyedül maradt gyermekév*!. 
Mindenki elbújt a kastélyban. A szíve hango
san Véri. halovány arcát lángpirosra festette 
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2. oldal 

egész heti keresetét. Több keresetre 
nem adnak neki ugyan alkalmat, hanem 
azt akarják, hogy az életszükségleteinek 
födözésére ki nem elégítő keYesetből 
ne fordíthasson annyit italra.*) Mind 
szélesebb körökre terjed ki a vasárnapi 
korcsmázas elleni mozgalom, de azért 
még sem kell tartani attól, hogy az 
ige egyhamar testté is fog válni. * 

S ez nem oly nagy baj, mint ami
nőnek a mozgalom kezdeményezői föl 
szeretnék tüntetni. Mert aki iszákos, az 
bizony könnyen fogja módját ejthetni, 
hogy vasárnap is leihassa magát; aki 
pedig mértékletes, az most se korhely
kedik. Ha meg csak arról van szó, hogy 
az alkalom ne csábítsa az embereket 
iszákosságra, annak elkerülésére a korcs
máknak vasárnapi elzárása korántsem 
oly célravezető, mint az a módszer, 
amelyet külföldön sok helyütt kedvező 
eredménnyel használnak. Ott a munka- < 
sokai nem szombaton, hanem valamely 
más köznapon tizetik. ugy, hogy vasár
nap nem rendelkezik elég pénzzel, tehát 
nem pazarolhat annyit. 

Ha nálunk is kedden vagy szerdán 
adnák ki a munkátok bérét, sokkal 
kevesebben dorbézolnának vasárnap a 
korcsmákban. 

Jogosult azonban a mozgalom kü
lönösen a pálinkamérések ellen, melye
ket sohasem lehet eléggé gyakran osukva 
tartani. Odaát Ausztriában már régóta 
vasárnaponkint délelőtt 10 órától zárva 
kell tartani a pálinkainéréseket, nálunk 

*) A i 11 nagy baj. hogy manapság a napszá
mosok nagy rés«. nem szeret dolgozni; nem akar 
csaladjáról' kellőképen gondoskodni, hanem ingyen 
keDane neki a kenyér és az ital Ma-holnap nagyon 
sok lézengő napszamos azt akarja, hogy a szocializ
mus ét humanizmus szent nevében mások tartsák el 
At is. meg a családját is, de ugy, hogy dolgozni I ne 
kall jen. 

pedig egyszersmindenkorra jó volna őket 
becsukni Mennyi bajtól, mennyi gond
tól szabadulnának á szegény népcsalá
dok, ha ez az utópia valósággá válhatna! 

I Küzdelem a tüdővész ellen. 
i. 

Dr. Hüller Kálmán báré, a ttidővész ellan való küz-
I delem kormánybiztosa,egyetemi tanár elnöki megnyitója. 

. . . Hazánk népesedésének három 
nyilasa van : a tuberkulózis, a csecsemő
halandóság és a kivándorlás. Magyar
országon 1910 ben 61595 ember halt_ 
meg tuberkulózisban és ezzel a szám
mal hazánk a művelt államok sorában 
harmadik helyen áll. Politikai, humani
tárius és nemzetgazdasági- kötelesség, 
hogy a baj ellen síkra szálljon az állam 
ós társadalom. Az orvosi rend nesztora, 
Korányi Frigyes báró, vállalkozott arra 
a nehéz föladatra, hogy á küzdelmet 
hazánkban megindítsa és az ő szívós 
kitartásának köszönhetjük, hogy a köz
figyelem fölébredt, egyesületek alakul
tak, szanatóriumok jöttek létre. 

A munka, melyre a bizottság*) vál
lalkozik, ép oly nehéz, mint egyszerű. 
Az alapgondolatot legjobban * az angol 
nép mondása fejezi ki: A tisztaság leg
közelebb áll az üdvösséghez. Ennek a 
fejlesztése a linzi nevelés föladata. Itt 
jut nagy-szerepük a nőknek, az anyák- • 

*L Székesfővárosunkban folyó évi március bó J 
S-án alakult meg a > Tuberkulózis-ellene* küzdsltm ; 
országos bizottsága.. A Hemzeti Múzeum dísztermében j 
megalakult' gyűlésen nagyszámú és előkelő közönség • 
jelent meg. Nagy szulíség van e bizottságra! Szark. 

nak, akik helyes és gondos neveléssel 
a tisztaság fontosságát oltják be a gyer
mekekbe. Ehhez tartózik a köpés tilalma 
is, amire nagy szükség van. Nagy hasz
nát fogják iátni az iskolafürdőknek, a 
gyári fürdőknek és a népfürdőknek, 
ahol a tisztaságon kívül az edzésnek 
momentuma is értékes. Az egyik higi
énikus a tuberkulózist lakásbetegségnek 
mondotta. A fáradozás egyik legnagyobb 
megkötője azok a néha minden képze
letet meghaladó sanyarú állapotok, me
lyek nálunk a lakásviszonyok dolgában 
fönnállanak. A Jakáskérdést egészen meg
oldani lehetetlen, de a fönnálló vesze
delmet enyhíteni vagy elhárítani jóléti 
intézkedésekkel lehet. 

Ai iskola, mint épület is kell, 
hogy megfeleljen a higiénia követelmé
nyeinek. A népiskolában tanulja meg a 
gyermek az egyéni egészség legszüksé
gesebb alapgondolatát és ebből a cél
ból az iskola orvosi intézményére is 
nagy szükség van. A bizottságnak ki 
kell terjeszteni a figyelmét a táplálko
zási viszonyokra és itt első sorban a 
tej és hus kérdése az, amelylyel fog
lalkozni kell. 

Az iparfelügyelők közreműködésé
vel a gyári higiénia követeléseit kell 
teljesíteni. Az iskola fölvilágosító és 
kioktató munkáját ki kell egészíteni 
egészségi muzeumok fölállításával, ván
dormuzeumok létesítésével és a szem
léltető oktatást vándorelőadásokkal és 
ismertető füzetekkel kell támogatni. 
Ezzel lehet a bajt megelőzni. De szá-

az izgalom. A kis grófot gyöngéd -<er«lettel 
babusgatta és közben halkan, felig öntudat
lanul csatadalt dúdolt neki: 

Fel fel vitézek a csatára. 
A szent szabadság oltalmára. 
Csöng, dörg az ágyú, csattog a kard, 
Ez lelkesili csatára a magyart. 

Hirtelen fölpattant az ajtó. Egy vad 
kozák rohant- be. Hegyes puskáját döfésre 
emelve közeledett Az arca vörOs volt, szájá
ból vulki gőze áradt A grófné megdöbbenve 
hátrált 

A szive kongott, mint a vészharang. • 
— Istenem, ha er a vad kozák keresz-

tal döfi gyermekemet. 
A goodolat borzasztó volt Szinte a vére 

is megdermedt töls, a fejében meg mintha 
tüzes karikákat gurítottak volna. 

A kis. gróf elhallgatott. Parányi kezével 
— hadonászni kezdett — A kozák körül
nézett. Valamit kiáltott, de a grófné nem ér-

- tette meg. Mozdulatlanul -állott a szoba köze
pén. A félelem odaszögezte, A kozák most 
az asztalra dobta a puskáját. Nagyot csörrent 
az. A grófné szivén hideg futott végig. 

A kozák most egyenesen hozzárohant 
és kikapta kezéDÓI a gyermeket. A grAmé 

félőrülten meredt rá. Sikoltani akart, de a 
hang torkára fagyott A kozák oly erővel ra
gadta ki kezéből a csecsemőt s ugy megló
bálta a levegőben, hogy azt hitte, menten a 
falhoz vauja. 

A szemét lehunyta, nem akarta látni 
ezt a szörnyű pillanatot. A fájdalom ugy tépte 
a szivét, mintha vasprés csavarta volna. -A 
világ minden kínszenvedésééit sírt a szemében. 

De nem hallotta azt a tompa koppanást, 
amely anyai lelkét megtébolyitotta volna. Föle
melté lecsuklott szempilláját. Irtózattal nézett 
a kozákra, de a másik pillanatban már kivi
lágította lelkét az öröm. Ugy tűnt föl előtte 
a kozák,, mint egy szörnyeteg, akiről hirtelen 
lehull a rémítő álarc és egy deli lovag áll a 
helyén. 

A kozák gyöngéden az asztalra fektette 
a gyermeket és megáldotta. Nagy, csontos 
kézével keresztet vetett a homlokára, szelíden 
megsimogatta, majd magára is keresztet 
vetett. • . 

Aztán fölemelte, visszaadta a grófnénak 
és zsebébe nynlt 

Előkotorászta az erszényét -és hat kope
ket olvasott Is az asztalra. 

F. pillanatban a pontosan járó órák 

I egyszerre mind ütni kezdtek. Az egyik öblös, 
bogó hangon, a másik mélyen, mint a havasi 
kürt, a harmadik vékonyan és ezüstös csilin-
gelléssel, a negyedik komoran és tompán, inint 
a távoli ágyúdörgés. 

A kozák az első ülésre ijedten kapta 
fel a fejét és kereste az órát Mikor aztán 
mindenik kongani kezdett és egy órát se látott, 
a babonás orosz elrémült és felkapva puskáját, 
hanyathomlok rohant ki a csodálatos szobából. 

— Kisértet van abban az ágyban, — 
gondolta és eszeveszetten futott a maga 
szntnyájához. 

A grófné ajkához kapla gyermekét s 
miközben a csókjai záporként csattogtak 
gömbölyű kis arcán, a lelke kacagott'a bol
dogságtól. És ugy nevetett, hogy a könnyek 
is végigcsurogtak az arcán. 

Majd az asztalhoz ment és érdeklődve 
nézegette a hat kopeket. 

Hány százezer kézen mehettek keresztül. 
Még egy penészes is volt köztük. Gondosan 
elzárta azt a hat kopeket. 

A kozák áldása megfogant A kis Géza 
gróf gyönyörűen fejlődött. — Már gyer
mekkorában virtuóz volt a zongorán. Édes
anyja gyakran emlegette a hat kopeket és a 



molni kell azzal is, hogy a gyönge szer
vezet már öröklött és ezen a téren nagy 
föladat vár a gyermekssanatoriumokrá, 
az erdei iskolákra és a fölállítandó 
napközi üdülőkre, elsőrendű jelentősé
gük van az u. n. munkáskerteknek is. 

A már megbetegedettekkel szemben 
meg kell állapítani, hogy fertőző beteg
séggel van dolgunk és ép ezért első az 
elkütönités.A kórházi tüdőbeteg-osztá
lyokra és szanatóriumokra vár az elkü
lönítés. Ezekhez .csatlakoznak a gon
dozó-intézetek. Ezek különösen megbe--
csülhetetleniek, ' mert jól szervezett fer
tőtlenítést is rendszeresítenek 

II. 

Dr. Korányi Sándor báró elő
adásából: 

Az előadó statisztikai adatokkal bi
zonyította, hogy Németországban meny
nyire apadt a falusi nép körében a 
halálozás arányszáma.' * 

A tuberkulózis fészke a szegény, 
kedvezőtlen viszonyok közt élő emberek 
otthona. Onnét járja az át az egész 
társadalmat. Azért, ha nem egyeseket, 
hanem az országot akarjuk gyógyítani, 
a szegéin/ népen kell kezdeni. A né
met példát az ó nagyarányú eszközeivel 
nem követhetjük, mert takarékosabbak
nak kell lennünk. Az intézmények közt 
a külömbözö néprétegek vagyoni álla
pota és jellege szerint kell válogatnunk. 
A szanatórium drága és ezért abból 
azok, akiknek állapota reménytelen.. 
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^rz^ra^d^^^^^ai^^n^Íi^^^^zi?^y" 
városi lakosság tanácsadója, de a falusi 
nép hozzá sem jut. Nálunk a falusi , 
nép számára tüdővésu-gyógyitás a seó \ 
igazi értelmében nincs. Csak egy módja-1 
van a védekezésnek falun, áz, amely j 
az egészséges gyermekek megvédését 1 
tűzi ki célul. 

A fertőzés veszedelmében levő 
gyermekek a szülői háztól eltávolitan-
dók. E célból legjobbnak látszik a fal
vakban, uradalmakban, gyári telepeken 
kisgyermek-otthonok létesítése, amelyek-

; ben a . gyermekeket olyan egyszerűen 
! tartanák, mint szüleik, mindaddig, míg 
j a veszedelem meg nem szűnik. Az első 
(kísérleteket nagyobb uradalmakban kel-
I lene megtenni és ebben jó példával 
I járhatnának elöl az állami és a papi 
j birtokok kezelői. - : . 

j Szőlészeti közlemények. 
| Hogyan permetezünk a peronoszpóra ellsn? 

' Irta: IsVvÁKTTT GTULA, az ampelológiai int.tgaig. 

A per onospora elleni védekezés 
i még mindig legfőbb gondja a szőlős

gazdának : és pedig azért, mert ez a 
kárttevő mindenüvé beférkőzött már s 
ha az időjárás nedvesebb, esősebb óriási 
károkat okoz, nemcsak a lombozatot 
pörkölt le, hanem a virágfürtöket is 
tönkreteszi, sőt a kötött, már bogyókat 
is megaszalja. 

Ma pedig még inkább fáj a feje a 
gazdának, mert olvasott vagy hallott 

kis gróf kíváncsian nézegette a penészes 
pénzdarabokat. Tizenhatéves korában solyos 
csapás érte. Vadászaton golyó roncsolta szét 
a jobb kezét s azt tóból le kellett vágni. 
Ettől fogva más Öltöztette. ~ : 

Egyszer észrevette a tükörből, hogy az 
inas a háta mögött torzképeket vág és kigu-, 
nyolja. ^ . y 

Ezentúl senki segítségére se akarok 
szorulni s magam fogok öltözködni, — hatá
rozta ei~a gróf. - — . ' • 

Első izben három óráig vesződött, míg 
fel tudott öltözködni. De az akaraterő, a fér
fias energia csodákat művelt. Később már 
félkézzel ép oly gyorsan fel tudott öltözni, 
mint más két kézzel. 

És balkezének ujjai oly tüneményes 
gyorsasággal . siklottak végig a, zongora bil
lentyűid, hogy aki messziről hallgatta, el se 
hitte, hogy félkézzel tud ilyen varázshangokat 
kicsalni. Az akaratban rejlő csodálatos erő 
európai hirü zeneköltővé és zongoraművésszé 
tette. A nyolcvanas, évek -elején Péterváron 
hangversenyezett 3 a cári család estélyt adott 
a tiszteletére. A* egész., orosz főúri világ 
megjelent ezen az "estélyen. A pétervári lapok 

J közölték, hogy Zichy Géza gróf hatezer rubelt 
adott a szegényeknek. 

— Kedves gróf,' — kérdezte tőle a cár 
estélyen Wladimir nagyherceg — miért éppen 
hatezerét? 

• — Fenség, annak régi története van. — 
felelte Zichy gróf. 

Aztán elmondta, miképp áldotta meg őt 
egy kozák csecsemő korában. 

— Hej, ha élne, de örömest ráznám meg 
a kezét annak az öreg kozáknak, — fejezte 
be a gróf érdekes elbeszélését. 

— Lám, mégis csak van sziv az én vad 
kozákjaimban, — mondotta Sándor cár, aki 
szintén végighallgatta a gróf történetét. 

— Felség, nincsen annyi vizcsöpp a 
tengerben, ahányszor az édesanyám emlegette 
és ha csak ezredrésze valósult meg annak a 
sok jónak, amit neki kívánt, nagyon boldog 
és gazdag emberré kellet lennie azóta, — 
felelte Zichy gróf. 

árról, hogy" külföldön megr idehaza a 
in. kir. Ampelológiai Intézetben olyan 
vizsgálatokat végeztek, melyekből kitűnt, 
hogy: a -peronoszpóra a leveleket fonák
jukon támadja meg s hogy ennek foly
tán a permetezésnek eddigi módjával 
is szakítani kell s ezentúl a szőlőlom
bozatát a -fonákjáról kellene megperme
tezni. " • 

A szőlősgazda elsősorban gyakor
latias ember s ha ilyet hall: gondolko
zik s fontolóra veti, hogy ugyan miké-
pen is lehetne ennek az ujabb kíván
ságnak eleget tenni ? Hisz már ugy is 
elég baja van a peronosporával, a rendes 
permetezést is csak sok munkával győzi 
— mitévő legyén tehát mostan, amikor 
még nehezebbet kivannak tőle? 

Rövidre fogva a dolgot megmond
hatjuk, hogy a peronospora vizsgálataink 
szerint felső oldalán, a színén is meg
támadhatja a levelet, még pedig a fo
gakon, különben pedig a fonákon fúró
dik be a csirák legnagyobb része. Ezt 
mind kisérleteKkel kiderítettük. Vizsgál
juk most, hogyan kerülhetnek a pero
nospora csirái egyáltalán a szőlőlevelére? 

Hozhatja a csirákat a szél, az erő- -
sebb szél feldobrozza a szőlőleveleket • 
a fonákjukra szórja a csirákat, hol' a 
szőrözetben megakadnak könnyen, még 
a sima leveleken is vannak legalább 
elszórtan szőrök, — melyek puszta 
szemmel nem láthatók,. — ha pedig 
elül a szél, akkor a szélcsendben 
a csirák a levegőből lehullanak lassan
ként s a leveleknek a színére esnek. Ha 
azután erős harmat volt vagy eső hullott, 
a víz lemossa a csirákat s a cseppek 
a fogakon megállanak s az alsó oldal 
szőrözete által részben felszivatnak;— 
ha pedig bőven hullott az eső, vagy 
nagy harmat volt, a lecsurgó víz végig 
szivárog a levelek fonákján is és lerakja 
á csirákat mindenütt. Főleg pedig az 
erek mentén. Végül pedig a peronospo-
rá8 levelek egymáshoz verődve be is 
porozzák egymást a rajtuk termett csi
rákkal. 

Látjuk tehát, hogy a csirák min
denképen odajuthatnak a levelek .fonák
jára, ahol' a legkönnyebben megtámad
hatják a levelet. 

Már most nem az következik eb-, 
bői, hogy a leveleknek csak a fonákju
kat — permetezzük, hisz ezt a leve
leknek állása szerint — amúgy sem 
lehet jó móddal elérni. A tapasztalat 
viszont azt is megmutatta, hogy az 
eddigi gondos permetezés, a' levelek 
színének kezelése hasznos. De miért? 
Azért, mert mint láttuk, a csiráknak 
tekintélyes része a leveleknek felületére. , 
színére jut, tehát ha ottan érintkezésbe 
kerülnek a bordái levél, akkor a csirák 
gyengülnek ott is, meg végül, mikor a 
viz lemossa őket, a permeteggel keve
rednek megint s igy aztán ha a karima 
szélein felszivatnak az alsó oldal 
szórezete által, nem okozhatnak akkora 



kárt. S azután pedig minden szőlősgazda 
tudja, hogy amikor permetez, főleg ha 
kis szél jár, — sokszor a leveleknek az 
aljára is jut a permetekből.' Tehát az 
eddigi mód mellett szintén kapott a 
levelek alja, habár csak kisebb mérték
ben s helyenként a léből. Azaz minden 
különös erre való törekvés nélkül is 
eléretett sokszor a levelek alsó felének 
luaalább részbeni megvédése főleg akkor, 
amikor a lombozat még nem volt nagyon 
tömött, azaz az első permetezések idején. 

Összefoglalva tehát a kérdést, töre
kedjünk arra, hogy a leveleknek a szí
nét alaposan megpermetezzük. Az első 
védekezések idején pedig, amikor a le
velek még ugy is ritkák, nevezetesen a 
legelső permetezéskor, amelyet nagyon 
korán kell végezni, igyekezzünk arra, 
hogy a leveleknek a fonákját is éne a 
permeteg. Az első védekezés mint tud
valevőleg a legfontosabb. Ezért az agga-
tással sem szabad ' késlekedni, mert a 
fiatal hajtások, ha a földön feküsznek 
lecsépelve, a legkönnyebben megkapják 
a bajt. 

A gazda pedig még ilyenkor nem 
igen veszi észre, hogy már van pero
nospora a szőlejében, talán nem gondol 
még rá, mert hiszen tapasztalása sze
rint az csak jóval- később jelentkezik. 

Ez azonban csak részben igaz. 
Mert a baj nem lehet a szőlőben, de 
a tavaszi hűvösebb időjárás miatt, meg 
a leveleknek aránylag csekélyebb száma 
miatt nem válik feltűnővé, mert lassan 
fejlődik, meg nincs is sok levél, ame
lyen szaporán elterjedhetne. 

Igy tehát a peronospora meghúzó
dik a leveleken, ugyszólva lesben áll s 
amikor aztán a szőlő lombosodik s me
legebbre fordul az idő, akkor rohamo
san kezd szaporodni s oly erővel tör 
ki, hogy azt már alig lehet legyőzni. 

Lehet ugyan, hogy idővel megta
láljuk a módját annak, hogyan férkőz
hessünk hozzá a levelek fonákjához, de 
addig is nem szabad lemondani a vé
dekezésről azzal, (hogy hát ugy sem 
tudom a permetezést ugy végezni..amint 
a »tudósok< kívánják, tehát inkább 
abbahagyom az egészet.) 

Nem, meri abból nagy baj lehet. 
Kezdjük tehát minél korábban a mun
kát, amikor a szőlőhajtások alig egy 
araszosak, szórjunk a levelek aljára 
szintén most, amikor még lehet perme
teget s azután ha lombos a szőlő, igye
kezzünk oldalról is befecskendezni a 
permeteget a lombozat közé: amellett, 
hogy a lelsó oldalt, a levelek színét 
ugyancsak kellően elláttuk védekező 
anyaggal. . , . ' - . 

Jegyzőink közgyűlése. 
Folyó március hó IV-éo d. e. 10 óra

kor Szo ubathelyen, a vármegye szákházában 
vármegyénk községi -ós körjegyzői- rendkívüli 
kőtggülést tartanak.-A tárgysorozat a követ
kező: 1. Az elnök jelentésének tárgyalása, 2. 
az utolsó közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí

tése, 3. a mult 1911'. évi költségvetés meg
állapítása, 5. Kuncze Imre síremlékére ado
mányok gyűjtése. 6. tisztújítás. 

Értesülésünk szerint tisztújítás azért 
történik, mert az egyesület az uj alapszabá
lyok szerint nagyobb a[apokra fog helyez
kedni. Az elnöki jelentés nyomatékosan és 
fájdalommal említi meg, hogy a jegyzőknek 
egy évtized óla sürgetett óhajai, kívánságai 
mai napig sem valósulta.; meg, holott a var
megye vezetősége a jegyzői egyesületet jogos 
törekvésében mindig támogatta. Az egyesület 
tízéves programmja a következő: 1. A jegy
zők közjogi helyzetének meghatározása: a 
községek élére a jegyzők állítása; jogviszo
nyainak (kötelességük, felelősségük és jogaik
nak) törvényes szabályozása. A kCzé.dekü 
magánmunkálati jogkör törvényes megállapí
tása: az Osszeférhetlenség eseteinek meghatá
rozása; a fegyelmi törvény módosítása. 

2. A községi Önkormányzati életnek tar
talommal való megtöltése a mai papir-auto-
nomia helyett. 

3. A községi és körjegyzők alapfizetése 
lakáson kívül 2400 korona legyen, amely Ot 
évenként öt ízben 200 korona korpótlékkal 
3400 koronára emelkedjék. 

4. A segédjegyzői állások helyett aljegy
zői és gyakornoki állások szerveztessenek és 
az aljegyző fizetése lakáson kívül 1600 kor. 
legyen, amely 01 évenként Ot ízben 100 kor. 
korpótlékkal 2100 koronáig emelkedjék. — A 
gyakornokok a helyi viszouyokhoz mérten az 
állam által biztos évi segítésben részwittes-
senek és ott, ahol a lakosság száma 1—2 
ezer kOzölt mozog, gyakornoki állások szer
veztessenek: olt pedig, ahol a lakosság száma 
2 ezerét meghalad, a szükséges számban al
jegyzői állások szerveztessenek. 

Az egyesületi elnök jelentésében 
érzelemmel emlékezik meg különösen Herbst ; 
Géza alispánról, akit közszolgálatának 25-ik 
évfordulóján örökös tiszteletbeli tagnak vá
lasztoltak meg, mert ő volt az, aki az illeté
kes tényezőkkel karöltve a jegyzők gyermekei 
nevelésének megkönnyítése érdekében inter
nátus! alapot létesített. Ugyancsak az alispán 
és Radó Gyula dr. vármegyei főjegyző hat
hatós belolyásának köszönhető, hogy a jegy
zők nyugdijalapját a vármegye köztörvényha
tósága ugy módosította, hogy minden jegyző 
javára 600 korona lakásbér-átaláoy is be fog 
számíttatni. 

Az elnök jelentésében végül az egyesü
let tagjaihoz fordul és a következő, szívből 
jövő és azivhez szóló szavakat intézi kollé
gáihoz: 

Egyedül az egyesülés ad nekünk erőt és 
képességet arra, hogy eredményeket érhessünk 
el. Eleddig egyesületi életünkben óriási közöny 
és elfásultság volt észlelhető. Vetkőzzük le 
ezeket a rossz tulajdonságokat, inert csak az 
egyesületi élet ápolása, az erkölcsi és anyagi 
kötelességeknek kölcsönös teljesítése ad az 
egyesületnek alkalmat és módot közügyeink 
előbbre-ritelére, a munkás és jobb sorsra 
érdemes jegyzői kar részéra szebb jövőnek a 
megalapozására. 

H i R E K; 

A tavatl. Már nem egész két hét s a 
csillagászati év szerint ij, — vagyis március 
hó 21-én. — átlépjük a tavasz küszöbét. Saj
nálkozással tek intünk vissza az elmúlt évszakra, 
de annál többet várunk ettől. Dgy látszik tél 
apó már egészen megöregszik, mert még az 
is fáradságba kerül, néha-néha megrázni 
bozontos szakállát, hogy az ártatlanság s/.inével 
beborítsa egyszerre az egész vidéket. Volt tél. 
nincs tél; elmondhatjuk a jelen esztendőre.-
Azonban szégyenére ne .egyen." ugyanazt 
mondanák az előtte levőkről is. De akár volt, 
akár nem is, azt hiszem mindenki nézetét 
osztom, legfeljebb a jó varga mesterekét nem, 
ha azt mondom, de azért elég is. Ugyan 
minden évszaknak megvannak a maga szép
ségei. Mindenki megtalálja a maga szórako
zásait is. De mégis akár milyen szép is a tél, 
sohasem kelhet versenyre a takadással, a 
tavasszal. Jó a meleg szobában, midőn kint 
csikorog a hideg, süvít a szél, hordja a havat; 
fenséges látvány. De már mindenki alig várja, 
hogy kiszabaduljon a négyfalu börtönből. 
Kedves látványt nyújtanak a hóboritott mezők, 

I zúzmarás fák, amint a napsugarai azokat 
megaranyozzák. Mégis szebbek a virágos fák, 
más a zöld mező, midőn a bokorból kis madár 
dalát hallhatjuk Öröm a hólapdázáj, meg a 
tél többi kedvességei, de egyik sem ér fel 
avval mikor a természet ujj .(ébredésekor ibolyát 
szedhetünk.Igen, ujja ébred a természet, újra 
él. Nemosak a természet, d- az ember is. 
Midőn látjuk a gólyát a réten, a sárga virágú 
mocsár mellett sétálni, a fecskét az eresz 
alatt csicseregni; gyerek öröm szállja meg 
lelkünket Ki a szabadba, itt a tavasz ! .Meg

halás | változik a falu képe, megnépesedik a határ. 
Kezdődik a mezei munka. A földmivelő ember 
is megkezdi évi munkáját, hisz már eléggé 
kipihente magát. Előkerül a lomtárból az 
eke, hogy megrozsdásodott vasát kifényesítse 
a lehasított barázda. Mindenki szánt-vet, sürög 
forog, hogy munkáját hamar és jól elvégez
hesse. Ismerik a közmondást: >Ki mint vet, 
ugy arat.. De még azt sem felejtik el : 
• Ószel porba, tavasszal sárba vess . Értik ők, 
ezek mit jelentenek, sőt még azt sem tagadják, 
hogy igazuk is van. Hangos a határ. Hí I 
Hajda ! Csali ne ! hangzik emitt amott, melyre 
egy nagy oslorcsattaoása felelet Máshol egy 
megriadott madár csipogása hallatszik, melyet 
oly szépen kisér a pacsirta éneke. Mindenki 
örül. mindenki jókedvű. Énekével kiséri mun
káját a fOldmives, mely erőt ad, nem enged 
csüggedni. Becsüljük meg ezeket az embereket, 
hisz fáradságos munkájokkal kényszerítik a 
földet, hogy számunkra a mindennapi kenyeret 
megteremje. Verejtékökkel Öntözik az anya
földnek minden egyes rögét, mely mindnyá
junkat befogad. Csodáljuk kitartását, munka
bírásat. Midőn egész napi munka után hazatér, 
nem csüggedt, nem fáradt; legalább kedélye 
nem. Felhangzik mindenütt a nóta. .Jön a-
daru meg a gólya.. 

01 tb. szolgabíró. Kremier István tb. 
szolgabíró, akit a (óta pás dr. Polczer Dezső 
szolgabíró utódául helyezett CzelldömOlkre, 
f. hó 4-én itteni hivatalát átvette. 



5. oldal KEMENESALJA 10. .szám. 

Március idttsa. 1848 március 15 ike 
emlékének felújítására, mint már többször 
magirtuk, a heljbeli ev. férfidalkor Ünnepélyt 
rendez a Griff-szállo termeibea. A megállapí
tott műsort társas vacsora kOveti, melyre — 
mint halljuk — hölgyek és urak vegyesen 
máris oly nagy számban jelentkeztek, hogy 
az estély sikere feltétlenül biztosnak tekinthető. 

Községi bírák fizetésemelése. A jános
házai ás alsósági kOzségbirók fizetésemelést 
kérlek és a községtanács azt részükre meg
szavazta. A'vármegyei alispán e fizetésemé 
lést jóváhagyólag tudomásul vette. > 

Elhunyt körjegyző. Malek Károly kis-
kócski körjegyző, aki még csak 29 éves volt 
is alig egy éve, hogy jegyzővé választották, 
Marczaltőu, ahova betegségével gyógyulást 
keresendő üdülni menekült, meghalt. Rokon
ságán kívül ifjú felesége gyászolja, akivtl 
alig néhány hónap óta élt együtt. 

Felflífizetés. A helybeli Sport-egylet 
farsangi táncmulatságára szóló jegyek meg
váltása címén dr. Hetthéssy Elek és Roseo-
berger Miksa 4—4 koronát küldött be utólag 
a mulatság rendezőségének. 

Panasz. Egy utas, aki állomásunkou 
szállt vonalra, az alábbi panaszos sorok 
közzétételére kérte fel szerkesztőségünket. 
• Folyó hó 5-én a délutáni vonatközlekedesek 
ideje alatt a jegypénztár elótt állva, láttam, 
amint egy harmad osztályú utas 4—5 éves 
.fiacskája húzgálja a kétfilléres automata fo
gantyúját Odamentem a fiúhoz és megkér
deztem tőle, hogy mit csinál. Azt válaszolta, 
hogy egy krajcárt dobott az automatába, de 
nem kap érte semmit. Talán nem vártad meg 
fiam, míg leesik egészen a pénzed ée azért 
nem kapsz belőle cukrot ? ' — kérdem tOle. 
De igen, volt a felelel. Van-e még pénzed? — 
kérdem tovább. Igen, van még egy krajcárom. 
Dobd bele a másik nyilasba pénzedet, — 
mondám neki. A fiu bele dobta és mikor a 
pénz megtett* pályafutását a gépesel belsejé
ben, én magam húztam meg a fogantyút, de 

' se pénz, se '— cukorka A fiu erre annyira 
elszomorodott, hogy talán sírásba is kezdett 
volna pénzének elvesztése miatt, ha meg nem 
sajnálom es sajátomból vissza nem adom a 
4 fillérjét. Egyik vasúti közegtói és az utt 
posztoló rendőrtől aztán megtudtam, hogy 
as az automata már régóta nem működik es 
hogy a 20 filléres automata is azonképpen. 
Arra azonban nem vállalkoztam, hogy ez 
utóbbit is kipróbáljam, mert nincs kidobni 
való 20 fillérem. Mielőtt e panaszos sorokat 
leadtam volna, tegnap, vagyis szombaton is
mét feláldoztam egy kétfillérest, hogy meg
győződjem az automata-kezelőnek jövedel
mező vállalatáról és csakugyan ugy történt, 
hogy nem kaptam cukorkát, de pénzemet 
se láttam viszont. A közérdek szempontjából 
kérem a tekintetes Szerkesztőséget, méltóz
tassék jelen soraimnak - b. lapjában -helyet 
adni s talán ha e sorok napvilágot lámák, 
megszOnik ez as anomália s az automata 
teljesiti gépies kotslességét, mert ez, ha már 
odaállítottak, a közönség érdeke. Ha az 
automata szerkezete rossz, vagy elromlik, 
azt el kell helyéből távolítani; vagy meg
felelő és a közönséget informáló barcaval 
ellátni, mert bizony az, mint egy telhetetlen 
hydra, bármennyi pénzt is elnyelne.* . 

Baleset. Folyó hó 2-án baleset érte 
ifjú Vörös Mihály bazaltbanyai munkást. 
Kőtörés közben egy kis kőszilánk repült a 
szemének-és azt súlyosan megsebesítette. 

Járvány. Ksmsneáesentpéter községben 
a gyermekek között kiütött a kanyaró s 
emiatt as ottani róm. kath. népiskolában égy 
időre beszüntették az előadást. 

Hernyóirtás. Közeledvén a tavasz, min
denkinek — büntetés terhe alatt — köteles

sége - gyümölcsfáit lehernyózlatui, a petéket 
leszedetni, szóval letisztogattatoi; hogy a ter-

- más biztosítva legyen. 

Adományok gyűjtése. Dr. Polczer Dezső 
szolgabíró annakidején gyűjtőivel körözött a 
szánalmat érző emberbarátok között és néhai 
Boros János czimbalmos özvegye és árvái 
részére 51 koronát gyűjtött. Ez adományokból 
47 kor. 60 fillért temetési költségekre fordí
tott, 3 kor. 40 fillért pedig készpénzben as 
elhunyt cimbalmos özvegyének adott ák Uzv. 
Boros Jánosné ezúton is hálás köszönetét 
fejezi ugy a nemes érzületű és önzetlenül 
fáradozó szolgabírónak, mint a kegyes saivü 
adakozóknak. 

Felbőszült bika. Dukai Takáts Ferenc 
nagybirtokos bikája f. hó 5-én megvadult és 
Bognár Gyula gulyást összetaposta. A súlyosan J 
•erűi 24 eves fiatalember most nagybetegen 
fekszik. 

Adomány. A Kemenesaljái Takarék
pénztár osztalékából a helybeli. Erzsébet-
Nőegyletnek 20 koronát juttatott, mely szíves 
adományt hálásan köszön as elnökség. 

Ezren szsnvednek főfájásban, de ke
vesen tudják, hjgy az ellen legjobb, legbiz
tosabb és azonnali segítsége-, az Oroszlán
sósborszesz nyújt. A főfájás azonnal elmúlik, 
ha a homlokot es konokabb eseteknél a fejbőrt 
Oroszlán-sósborszesszel bedörzsöljük. Kísérelje 
meg és ítéljen önmaga. Eredeti üvegekben 
á 44 (III., 1.10 K és 2.20 K. Kspható Mayer 
István mszsrkereskedésében Czelldömölkön. 

Magyar nemieti zarándokút Le or
dasba. A zarándoklat iráot oly mértékben 
mutatkozik érdeklődés, hogy nem egy, hanem 
kél különvonatra is van kilátás. Lourdesból 
veti értesítés szerint a X. slátíó szobrászi 
része elkészült és s felállítás a jövő hó elején 
történik meg A felszentelés ünnepségén több 
francia zarándoklat vesz résst ugy, hogy 
nemcsak a magyarok, hanem idegsn nemiei-
baliek tömege is hozzájárul as ünnep fényé
hes. Az énekkar naponta gyakorolja P. Feli
cián főhercegi udvari pap karnagy vezetése 
alatl a szebbnél szebb magyar és latin éne
keket, amellyel a franciákat és olaszokat 
akarja ineglepui a rendezőség. Főtiszt Gaibl 
Sándor apatkauonuk ur (Pozsony Káplalan-u. 
3.) alig győzi feleleltei a számos érdeklődőt 
és kéri » hozza fordulókat, hogy elégedjenek 
még a programmal — miben mindén benne 
van — és ne kívánjanak külön írásbeli érte
sítéseket is, hogy munkáját győzhesse. 

A Vidéki Hírlapírók Orszsgos Szö
vetségének dunántúli választmánya Győrben, 
a Városháza tanácstermében ülést tartott Ré
vész Sándor elnöklésével. A gyűlés elfogadta 

' l.ingauer Albin, a Vasvármegye szersesztőjé-
nek emlékiratát a sajtótörvény rsviziója és a 
sajtókamarák fölállítása tárgyában, melyet az 
igazaáHŰgyminisztérbes intéznek. Elhatározták, 
hogy az összes hslyi válssztmányokst meg
keresik, hogy fölirstot intézzenek a revízió 
sürgetésére. Gyűlés után közebéd volt, ame
lyen megjelent Goda Béla főispán, Weunes 
Jenő polgármester, Száutsr Ferenc főkapitány, 
Révész elnök a vendégeket köszöntötte M,-j 
mire Goda Béla főispán lelksa beszéddel üd
vözölte a hírlapírókat és arra buzdította, hogy 
alkossák meg az érdekképviseletüket, etimi-
nálják maguk közül azt a'ti legkisebbet is vét 
a tisztességes hirlapiras ellen és akkor min
dig megmaradnak a hetedik nagyhatalomnak. 
(Goda Béla főispán ezen intelme az u. n. 
revolver-zsurnaliszták ellen irányul, akik tud
valevőleg konkolyt hintenek és mételyezik a 
társadalmat.) 

24 órái idős iámlt i s . Ezután nem 12 
órát jelez az óramutató, hanem 24-et. Már 
régóta képtelenségnek tartják azt, hogy a nap 
kétszer tizenkét órára van osztva Semmi 
szükség arra; számítsunk egyik éjféltől a 
másikig _24 órát 1 Ezt az nj rendet már 

behozni, mi végből tanulmányozzák" 
egész buzgósággal. Aztán majd mi következünk 
s igy lassanként az egész világon egységes 
lesz a nap óráinak számítása. Ha azután azt 
mondja valaki, hogy leteszi a kapát, az ásót 
vagy a malteros kanalat 18 órakor, az alatt 
azt kell értsni, hogy délután 6 órakor. 

A magyar országos tűzoltószövetség 
ma egy hete tartotta meg nagy ünnepséggel 
közgyűlését Budapesten. Pestvármegye szék
házának . dísztermében Széchenyi Viktor gróf 
elnöklésével. Számosan jelentek meg, ezek 
között több vármegye képviseletében az elnökök. 
Némethy Károly államtitkár kiosztotta a király 
által a mult évben alapított diszérsm első 
példányait. Ezzel a királyi kitüntetéssel azokat 
a tűzoltókat ékesítik föl, akik 25 éve állanak 
a nemes cél szolgálatában. 40 tűzoltó kapta 
meg a szép, bronzból készült érmet —•_ A 
tűzoltó-, i t thon javára eddig 138 ezer koronát 
gyűjtöttek. — Irodalmi pályázatot is hirdetnek 
öt szakkérdésre, melynek dija összesen ezer 
koronaa. A szakosztály tisztségeit is betöltötte, 
a közgyűlés. Elnök lett Beokó Albert jáss-
nagykunszolookvármegyei alispán, alelnök Aj
ka v Zoltán, a vasvármegyei szövetség ügyvezető 
alelnöke. 

A benzin-motorral dolgozó kisiparosok 
részére szükséges adómentes motorbenzin 
mérsékelt eladási ára folyó évi február hó 
15-től kezdődőiét hat hónapra, illetőleg to
vábbi intézkedésig métermázsánként 18 ko
ronában állapíttatott meg. 

Fegyvergyakorlatok. A honvédelmi 
miniszter vármegyénk közönségét értesítette, 
hogy a honvédgyalogosstágnál és a budapesti 
1, a debreceni 2., a váci 6, a pápai 7, a 
pécsi 8. és a vsrasdi 10. hovéd-huszarezrednél 
a folyó 1912. évben az eddig is szokásos 
augusztus és szeptember havi fegyvergyakor
latokon kivül még május 28-dikától — a 
honvédgyalogosságnál június 23-ig, s honvéd
huszár-ezrednél pedig június 24-ig tartatnak 
fegyvergyakorlatuk. 

ünghváry József szőjőtelepe és gyü
mölcsfaiskolája Cegléd, ingyen és bérmetve 
küldi érdeklődőknek nemes gyümölcsfa-csemete, 
vadoncuk, kerti növények, rózsák, sima és 
gyökeres szőlővesszők legújabb árjegyzékét 

Csak Mautner Iéle magvakat vásárolnak 
helyesen gondolkodó, számító gazdák és ker
tészek még akkor is, ha mások olcsóbbak 
volnának, mert tapasztalatból tudják, hogyes 
csakis a magvak rovására és a vevők kárara 
lehetséges. , „ 

Szerkesztői üzenetek. 
i ) Polgári iskolai tanuló. Nagyon szép, 

ha a tanulók hasznos és gyakorlati dolgukkal, 
kérdésekkel foglalkoznak. Mi ugy tudjuk, hogy 
a fürj másodpercenként 17 méternyi sebe -
seggel repül, ami óránként 61 kilométernyi 
gyorsaságot jelent; a postagalamb óránként 
100, a sas 112, a fecske 341 kilométernyi 
sebességgel repül. 

H. B. urilcány. Kéztisztitóport követ
kezőképen készítsen: Porrá tOrt krétát és ként 
ecettel sűrű péppé kell keverni és e péppel 
bekenni a tisztítandó kilincset és egyéb réz
tárgyakat, aztán -ha a pép megszáradt, gyap-
juronggyal kell letörölni. 

K—i Nem közölhetjük, mert nem köz-
Svájcban és Olaszországban életbe is léptették*"! iidstaTvwueli embsi tyúkja nagyobbat tojik, 
egyelőre a vasutakon. Most Németország akarja I mint a másiké, — mondja a közmondás. 
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Szőlö-oitványok 
szőlővesszők és Gleditscbia (élőkeri-

tesnek ütkalniae] csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 

legjobb liircévnfk örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szőló'teispét Bihardiószegen. 

Ha a saját érdekét tartja szem elölt, ugy ne 
•egyen addig oltványt vagy vesszőt, mig a 
fenti cég nagy képes árjegyzékét nem kérte; 
ingyen és bérmentve. Ezen árjegyzék minden 
szőlőbirtokos* érdekel hasznos tartalmánál fogva. 

Ölesé és pontos kiszolgálás 
Sxáaos e l i i m e r ő levél. 

A tisztelt érdeklődők a Ülep megtekintésére 
szívesen láttatnak. 

K E B T E Z M É N Y 
LAPUNK 

KIFIZETŐINEK!! 
B S V i l D T STVLA 

R Ó Z S I 
É S E G Y É B E L B E S Z É L É S B E 
címmel novella-kötetet adott ki A szál
nál több oldalra terjedő kötetben egy 
csőmé igen sikerült elbesaélés van, me
lyekben az iro megfigyelései, impressiői 
annyira ftgyeteanremeítok, hogy bátran 
s a tepioelegeóben ajánljuk a kötelet 
kedvezményül lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művei, ha ezen iftényét velőnk 
kfcli s 40 üli. r ágat hozzánk beküldi. 

A mii bolti ára: 

2 korona. 

SAJÁT ÉRDEKE, 
k o f j lehetőleg összpontosítsa szükségletelnek 
beszerzését egy c e t l i t , mely ezúton védi 

érdekelt legjobban. 

E L Ő N Y E I : 

1. Nem kell ismeretlen céghez fordulnia 
9. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei 
3. Állandó Összeköttetésnél pontos és reális 

kiszolgálást biztosit magának 
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog 

ónt vevőjének megtartani. 
Saját értlaka, hogy csal tmert, előkelő célét 

tlsztel|en meg bizalmával. 
Anírecht és Goltschmied utóda 

Elek és I*rsa,- r.-t. 
Bndapest, IV. Károly-kórnt 10. szám 
Kaphatók kényelmes havi lefizetésre, állandó 

ősiieköttetesnel folyószámlára is: 
1. A magyar és ném<*t -irodalom összes termé
kei. S. Képek- 3 Bőröndök és bőrondáruk 4. 
Férfi febénwmúek. 6. Látcsövek. S. Fénykép
é s z léke*, felszerelések. 7. Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbert 8. Chinaezústának. H. Csillár-
éapetróleum lámptk. l t \Rézb torok. l l . Szőnye

gek. 12. Mindennemű' hangszer • 
Fenti 12 osztály nnk >>sszes cikkei elsŐraxrgu mi-

.nőségúek és mimlrn osztály cikkeiről külön k i 
merítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kívánt 

árjegyzéket, ingyen és bérmentve küldjük. 
Elvünk : Vevőkörünk megtartása, pontos kiszól-

gAlás, raéttányns Arak révén. 
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk 

Meghívó. 
A Vönöczki Hit el szó vet

kezet 1912 évi március hó 
16-án délután 2 órakor a Hi
telszövetkezet helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a szövetkezét tagjai 
tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 

1. igazgatósági tagok vá
lasztása. 

2 1911. évi mérleg-számla 
előterjesztése. 

3. Indítványok. 
Vöuöczk, 1912. március 9. 

As igaigatóság. 

Nyersolaj, szivogaz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobilok 

Drezdai motorgyár reszv. társ. 
Németország legrégibb.legnagyobb motor

gyára. - 7 — Yezérképviselő: 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. Koháry nlca 4. 

(Alkotmány- utcasarok.) 

Ne vegyen 
.addig 

s z ö l ö o l t v á n y o k a t 
mig Berecz Lajos Sági-utcai 
kertészetében meg nem tekinti 
a legkitűnőbb, kizárólag első 

osztályú 8zőlóoltványokat. 
Kapható minden hazai 

fajban. 

B Ú T O R O K 
Hálók, ebédlók, uriszobák, szalonok, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastélyberendezések, vas- és rézbn-
torok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová I 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel 

Díszes nagy bntoralbum 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták-I kai díjmentesen küldetik bárhová 
M O D E R N 

I 
L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 

•
Bndapest, IV. Gerlóczy-u. 7. | | 
(Központi városháza mellett) | ü 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt mondta, hogy szeplők el
őzésére, valamint finom, poha bőr és 
fehér leint elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, mint a világhirfl »Stec«en-
pferd. liliom-lejs/appau. Védjegye .Ste-
ckenpferd> készíti Bergmatn et Co.cég 
Tetschen a/E. Kapható minden gyógy
szertár, drogueria, illatszer és minden e 
szakmába vágó Szirtben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 
a Bergmann-féle >Manera. liliomtejkrém 
fehér és finom női kezek megóvására, 
ennek tubusa 7(1 (11.. mindenütt kapható. 

Eladó ház. 
Czelldömölkön aKákóczy-

utcában a Griff szálloda szom
szédságában egy újonnan épült 
ház, mely ál l : 2 utcai szoba, 
1 előszoba, konyha, éléskamra 
és pincéből, szép kerttel azon
nal eladó. 

Értekezni lehet Molnár 
János kalauznál, Kórház-utca 
4. szám 



Szenzációs kedvezmény! 
Meglepetés 

olvaiéiak résiér*. 
A >KEMENESALJA' kiadóhivatala és 

Boskoviti Lipót fővárosi műintézete között 
a mai napon következő megegyezés köttetett: J 

Minden olvasónk igényt tarthat bármely J 
beküldött kis fénykép ntán is, egy életnagy
sága fényképnagyitásra, csupán a díszes 
papirkeretért (gravírozott passa part •ut. erre 
való feszítésért és a kép retouchalásért 5 
korona fizetendő. 

A legmegfelelőbb, legszebb, 

nász-, név-, vagy születésnapi, jnbllenmi, 
alkalmi és ünnepi ajándék agy életnagy- j 
ságu lényképnagyitás. Dísze és büszkesége 
minden lakásnak. Mint emlék örök emlékű 
marad. 

Ezek az arcképek minden beküldött 
fényképről (sőt csoportképekről is) elkészít- • 
tétnek !! A leghűbb hasonlatosságért és tar- '. 
tósságért teljes kezesség vállaltatik! A kép 
nagysága 55/68 cm. 

Vágja k i és küldje to 
a 'KEMENESALJA' olvasói részére fenntar

tott kedvezményes j 

utalványt 

BOSKOVITZ LIPÓT 
műintézetébe 

litniapest Erzsébetíalva, Kossuth n 16 ' 

A V A C | Megtörtént, hogy ügyuökok 
W ' M H i jelentek meg a- feleknél és 
meghatalmazás nélkül képviselőmként mu
tatkoztak be. Ezért mindenkit óva intek az 
ilyen emberektől és kijelentem, hogy sem 
•tazóm, sem ügynököm nincsen! Forduljon 
tebát kő vétlenül cégemher.. 
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Ha az életnagysága fénykép olsjfestésben 
kivintatik, kérjük a haj, szem, ruha és 
n. arcszín pontos körülírását. 

Hirdetése ket jutányosain 
felvesz a kiadóhivatal* 

UNGHVARy JÓZSEF 
H O t m i C P I N ts ö l U M S U S r A IS-ÍJLAJAiAlt 

V a r g a György Czel ldömőlk 
villamos-üzemü faapritó vállalata. 

Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy Gzelldömölkön 

- — - villamos erőre berendezett 

f a a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faaprittato közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből, mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban aprittathatja fel, az 
apribisi művelet rövid ideig tartó és ami fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni es akkor is napokig várni, mig azok azt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ugy atiól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faapritás az itt jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés, 
aprítás 7 K 20 tillér 

Csak fűrészelés ölenként 6 K. Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok. Ugy a téli, mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak 
változni, — Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömőlk, Szent
háromság-tér (Kehn Sándor féle ház). 

Ezen uj vállalaton)Imz a n é. közönség becses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 

» Varga György. 

Ha „FORHIN" nal permetez, 

S h e v e s e b b 
a g o n d , 

- S Z O T 

Kevesebb 
a munka, 

szór 
Kevesebb, 
amunkabér! 

mert a FORHIN 
sokszorta megjavított 

BORDÓI KEVERÉK 
kész állapotban' 

Nagyon eréaen tapad a ned-
vet levélre :<' . 

Bármily harmatnál permé* 
tezbet vele'. Semmi üledéke 
nincs! Számtalan -li-merö 
nyilatkozati Gyárijuk esed-
dig dr. Aschenbrandt i 1 

dalmát k tpeuUT' " 
é> bordói port i i Kénen in-
gytn.es bérmentve leiréit a 

F 0 R H I N-gyártól, 
B i l i s e i t , v i . Vaot-ut 98. 

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb Írógépe a „MIGNON" megtekint
hető: Dinkgreye Nándor papirkereskedésében. — Ára 160 korona. 

http://gytn.es


Pénzt takarít ha ruhaszükség-le tét 

az ..Angol" díváihoz címzett 

— férfi és gyermekruha áruházában szerzi be = 

Pápán, Kossuth Lajos-utca 9. sz. 
Költsége és fáradsága megtérül, mert a nagymennyiségű, csakis 
gyapjúszövetekből készült árukból nagy raktárt tart és azok 

itt előnyös árban szerezhetők be. 

E cég versenyképessége felülmulhatlan. 

Angol raglánban óriási választék. 
2000 darab gyermek öltöny 5 koronától 20 koronáig 4 
I I C T E L E P } ^ 

a KÖNYVNYOMDÁNK 
kedvező feltetelek mel
leit egy Hi t lelveei -

T A N O N C K I K n 
i 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dol- >» 
gokra" kidobni, az saját érdekében est- u 
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer k i - 2 

próbálja a világhirü 

OROSZLÁN P N T H O t l 
sósborszeszt 

a háziszerek királyát. 
Kapható 44 filléres, l i O es 2 20 E g 

eredeti üvegekben. 

F Ö - E L Á R Ü S I T Ó 

Mayer I s t v á n Czelldömölk 
fűszer, csemege és llsztkereskedo. 

t:,ii7. köszvény, reuma, szaggatás, ny 
^lalas. oldalszurás. keresztc-»ontfája«, derek
at oldal- vagy hátfájás izom- es mbántalmak 
9 kar- e< labgyengeség, merev végtagok és) 
Q, ujjak, görcsök, továbbá hűtés, megfázás- vagy 
5 éghuzambol származó bajok azonnal enyhül 
3 nek az Oroszlán Menthol Sósborszesz haszna 

lata által. Ha a fajó testrész a dOrzsOlést nem 
JJ tűri, ugy borogatást alkalmazzunk. 

Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás,hajhullás, 
- i idegesség, bágyadtság, kimerültség, általános! 

gyengeség eseteiben kincscsel ér fel a valódi 
SJ Oroszlán Menthol Sósborszesz. 

Tonik fájás, rekedtség, gégehurnl, inlluenza, 
ÜT nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán 
3 Montból Sósborszeszre, mely a legkitünóbb és 
e legelterjedtebb háziszer. 
3 . Ezer és ezer más esetekben is kitünel 
jjj --ikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszeszj 
» használva. 

Minden egyes üveghez bfl használat 
JJ utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairatj 
C£ tanúskodik róla, hoey az Oroszlán Menth 

Sjsb-frszeaz az emberiség jótevője. 

Nyomatolt Dinkereve"Sándor villanyéróte bereml"zett könyvnyomdájában Czelldömölk., 


