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S z e r k e u t ö s é g es kiadohiTital : 
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Ide iiiiez>nd"ik a szellemi részt illetó közlemények, 

hirdetések é s • : : , • :„• . . i . - k . k . 

Következetlen harc. 
A kenvérkérdés i smét . össaehozlti 

laríitóltal a Vll-tk éiryet-mes gyü'"»re. 
Nagy reményekkel néztek eléje, sokat 
vártak tőle. £ s niétíis a nagy hűhónak 
az eredménye semmi. Ott vagyunk, 
ahol voltunk 1907 ben. Egy ^lépéssel, 
sem vitte előbbre"a »következetlen, bölcs, 
mérsékelt higgadtság* a tanítók ügyét. 
Megint csak dikctóztak. . meniorandu-
moztak, deputációztak, küldültségeztek 
jobbra balra. IVdig e/vk — ezerszer is 
tapasztalhatták — célt tévesztett dolgok. 
Hisz már I felsőbbség is unja azt a 
sok fogadást Nem vélték még észre ? 

Mégis akadt egy. naiv ember, aki 
indítványozta, hogy a jelenlevő tanító
ság vonuljon föl a Hold-utcába: Jelen
lek meg.a kultuszminiszter elölt «. ki-
vnnságát adja elő szóban és Írásban. 
Kifogadták. Általános szokás, hogy min
den indítványt elfogadnak. Ha |ó. ha 
nem "jó; ha van értelme, ha nincs ér
telme, ha célravezető, ha nem. Minderi 
további gondolkozás nélkül szinte^tnár 

elfogad* 

csendes tüntetéssel felvonult, hogy elnöke 
közvetítésével személyesen adja 'át a i 
javaslatot a miniszternek és arra a te- j 
lelelet mindjárt meg is hallhassa. Ez 
volt a cél. e/éri mentek » miniszter 
elé. És a hatitroiati javaslatot még \ 
sem nyújtották ót neki Ezt nem Ind- | 
iuk ni. gérteni. nem tudjuk eléggé elitélni. 
Azt meg egyáltalán s.. m hisszük él, 
hogy akkor, amikor az elnöknek 
zsebében volt a fizetéMeiidezési határo
zat, amikor erről beszéli, ntinl a tanítók 
kívánságáról, amikor szá? meg száz 
tanító azért állt körülötte, hogy arra a 
feleletei hallja is, amikor magn a mi
niszter mondja: a határozati javaslat 
nincs elöltem: — ne jutoll volna eszébe 
a javaslat. Mesélhetnek nekünk akár 
Ítéletnapig, ezt velünk el nem hitetik. 
— Ha pedjg az elnök — mint mondja 
— az eszét egy kicsit elvesztetté és 
nem búzta ki a belső zsebéből a hatá
rozati javaslatot, akkor miért nem bökte 
ki a jelenlevő tanilr-k közül egy. hogy 
az elnök ur magánál szorougatja. Vagy 
5k is mind elvesztették az eszüket, 
vagy inukba szállt á bátorságuk, vagy 
annyira megilletődtek'egy- miniszternek 
látásán, hogy szólni sem tudtak ? Egy 
szót se szóljanak ily előzmények után,-
ha a miniszter nem adott határozott 

hogy mit kellelt volna j v á | A S Z T A határozat átadásával \agy-
j vagy elé állították volna. Tehát nyilat

ön k c n y U-I •* íi fii zugia a tömeg 
juk.: Senki ilyenkor meg nem meri koc
káztatni azt a véleményt; hátha nem 
lesz jó. A gyüles vegén azonban ugy 
tudja mindenki, — különösén ha rosz 
szul sült el 
tenni. 

A küldöttség vezetésére az e!m">k 
vállalkozott. Zsebébe telte a tanítóknak 
a fizetésrendezésre vonatkozó ultimátum 
szerű határozatai, hogy a kultuszmi
niszternek majd átadja. Nyomban meg
indult a menet Pestnek utcáin. 

A miniszter fogadott, az elnök szó
nokolt, a tanítók nevében. Azonnal meg

kapta a feleletet rá. De nem a határo
zati javaslatra. Mert a miniszter monda: 
»A határozati javaslat nincs előttem s 
igy arra nem válaszolhatok.* Tehát.az 
elnök nem adla át, pedig a zsebében 
volt. Legalább figyelmeztették volna n 
mellette állók! 

Megismétlem! Körülbelül háromezer 
taiuúj azérl seregiéit össze, ' fiiig y a .tize. 
tésréndezésre vonatkozólag egységes ha
tározatot hozzon — újból. Hozott Ezt 

kozott volna: igen, vagy nem. 
Másnap a sok tanító mégis tünte

tőleg helyeselt az elnöknek azért, hogy 
nem adta át a határozati javaslatot a 
miniszternek. Most kérdem, — miért 
ment akkor a tanítóság a minisztereié, 
ha nem akarta átnyújtani egyetemes 
határozatát, ha nem volt kíváncsi a 
miniszternek teljesíteni vagy nem telje
sítem válaszára ? Talán azért, hogy ma
gát bemutassa, hogy lásson egy éló 
minisztert? Ugy-e nem! Hauem azért, 
hogy a tanítók kívánságát hallja és írás
ban lássa és hogy erre a határozott 
feleletet megkapja. Ha pedig ezért men
tek a jniniszter elé és se *á javaslatot 
át nem nvnjtották. se határozott felele
tet nem kaptak, akkor miért helyeselték 
másnap az elnök eljárását ? Talán ezzel 

írásba-is foglalták. Ezután a sók tanitóakarták- hibájukat jóvátenni ? 

Kész nevetség, ahogyan az elnök 
védekezett, mondván: •egy kicsit az 
eszemet, elvesztettem«. Csodálkozunk, 
hogy az elnök igy nyilatkozott. Hát 
kinek legyen helyén az esze, ha nem 
az e lnöknek? Ő vezeti a gyűlést ! ő 
lesz, cselekszik ezrek nevében! Ha két-
háromezer ember gyülésezósénél valaki 
kicsit veszili el az eszét, akkor 15 eze
rénél félÍK. 30 ezerénél meg egészen 
elveszíti az e s z é t ? Az olyan ember ne 
legyen elnök! Mért egy ember baklö
vésének ezer meg ezer ember issza meg 
a levét. Lám, lehorgaszlolt fővel "ment 
haza a tanítóság, mert egy csalódással 
ismét gazdagabb lett. Ügyének szekere 
kátyúba jutott. Ne csodálkozzék tehát 
senki,, h.t voltak, akik nemtetszésüknek 
elkeseredett módon kifejezést adtak. 

Mikor ennek nyomán szavazásra 
került a sor, a t initóság nagy része 
kivonult előle. Ezek azok a se hideg, 
se meleg emberek, az elvnélküliek, akik 
se ,ide. se oda csatlakozni nem mernek. 
Akik csak sopánkodnak, akik csak só
hajtoznak: jaj mi leRz ebből, ki a fele
lős ezért? — Hit semmi, hál senki! 
Vagy mi lett a zűrzavarból ?-. "Semmi. 

; Elmúlt. Vagy ki a felelős érte ? Senki: 
| Meri senki nem vállalja. Tessék mindig > 

és mindenhol bátorságot mutatni és 
: nem kivonulni. Vagy vagy! Ne kétszi-
I nüsködjünk! Hadd lássuk a harcoló 
j táborokat! 

A tanítóság zöme közönyös ügye 
! iránt. Gyűléseken beszélgetnek, tárgyal-
j nak, mindent tesznek, csak az előadóra 

nem figyelnek. A határozatoknál egy 
elkiáltja éljen vagy elfogadjak, a lobbi 
aztán utána harsogja. (Kivételt mindig 
teszek; ezeknek tisztelet, elismerés.) A 
termen kivül azonban majdnem min
denkinek van megjegyezni valója. Itt 
mindenki ugy tudja, hogy mit kellene 
csinálni, hogyan kellett volna tenni; 
kivül ugy tudnak beszelni, hanem a 

I gyűlésen hallgatnak, ott beszélni nincs 
' bátorságuk. Amikor mégis akad egy-ketjő, 

akik az igazságot kíméletlenül kirnond-
j.iVakii; a leplet lerántják a pimasz-

j kodásokról, azokat lehurrogják. A nyílt, 
, az őszinte beszéd szokatlan nekik. .Meri 

otthon, a közgyűléseken hozzá .vannak 
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szokva az egymást dicséréshez, a |egy-
zőkönyvi köszönetekhez. Természetes, 
hogy ily hízelgő emberek a bátor txo-
kimondásl, felteié é s lefelé lázadásnak 
bélyegrik. , 

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt,-
hogy •"•> koronás belépődíjat lizettettek 
a szegény tanítókkal, hogy tanácskozási 
éa szavazati joguk legyen. Hát ez meg 
micsoda ujabb divat? Ilyent nem pipált 
még Európa. Gyűlésen dijai szedni! 
Pláne Unitóin! Ez. a gyűlés nyilvános
ságának a megsértése. Távol is maradt 
száz—m-'g- ^záz tanító. 

Szóval sok még bennünk a hiba-
Sokat tudnék még mondani. De kevés 
a hely. A hibákat kiküszöbölni kell. És 
U|ból meg u|bol kezdeni a következetes 
és egységes harcot, a győzelemnek nem 
szabad elmaradnia. 

Kázni kell ezt a tanítóságot. Ele
venére kell tapintani, talán majd jobban 
éled Olyan húrokat kell pengetni benne, 
melyre föleszmél. Azért fordulunk ez 
egyszer a kényesebbik oldalára. 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt mondta, hogy szeplők el
őzésére, valamint finom, pnha bőr és 
fehér teint elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, mini a vilaghirü .Stecken-
pferd> liliom lejszappan. Védjegye .Ste 
ckenpferd. készíti Bergmann el Co.cég 
Telschtn a/E. Kapható minden gyógy 
szertár, drugutria, illatszer es minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 
a Bergmann-fele .Manera. liliomtejkrém 
fehér é» finom női kezek megóvására, 
ennek tubusa 70*fit.,mindenült kapható. 

Liberalismus és 
conservatismus. 

Korunk uralkodó'jelszavai közül 
különösen divatossá vált a liberalismus. 
Uton-utfélen hirdeti boldog-boldogtalan, 
hogy a liberalisinusert harcol kora iflu-
ságától késő öregségéig, bogy annak 
zászlóját utolsó csepp vérével is meg
védelmezze. Ha megkérdeznők a derék 
harcosunktól, bogy beszélje el diadal
mas harcának a történetét, bizony ke
veset tudna mondani. Sőt ha megkér
deznek tőle-, hogy' uii is az a liberalis
mus, talán nem is tudna rája- kielégítő 
választ adni. E z azonban mit sem von 
le az értelméből. Utóvégre minden em
ber hord kalapot a bölcsőtől a sírig és 
ha megkérdezzük egyiktól-másiktól, hogy 
in' is az a kalap, bal igen sok akadna, 
aki nem tudná megmondani ugy. hogy 
aki meg soha sem látott kalapot, az ő 
leírásából rögtön ráismerjen az • első 
kalapra, amelyet meglát |^ 

Mi is az a liberalismus? Menjünk 
vissza a szó eredetére. A latin szárma
zású liber szóból ered. amelynek jelen
tősége szabad. Mosl már könnyen meg
állapíthatjuk 'a liberalismust is, amely 
nem egyéb, mint az emberi szabadsá
gok teljes el ismerése^és érvényesülése. 
Sokan vannak, akik azt mondják, én 
igy vagy ugy fogom fel a liberalismust. 
E z azonban a dolog lényegén mit sem 
változtat, mert ugyebár a piros szili 
mindig csak piros szjn marad, ha egyik
másik zöldnek nézi is azt. A liberalis
mus örökké az emberi szabadságot fogja 

jelenteni még akkor is, ha akadnak, 
akik abban- rendszerfelforgatást, a régi 
rendszernek a megváltoztatását látják. 
Nem az a kérdés, hogy uj, vagy régi-e 
az a rendszer, hanem az, vájjon melyik 
rendszer engedi |obban érvényesülni az 

-emberi szabadságot. Ha tehát a régi 
rendszerben az egyen sokkal több sza
badságot, jogot élvez, mint az uj szá-

. mára alkotna, akkor a liberalizmus a 
réginek f.-ntartásában nyilvánul meg. 

i -Nem jelenti azonban a liberalismus 
; a szabadsagok olyan elfajulását, ajnely 

anarchiára, a jogrend teljes meghomlá-
• sara vezet Sokan vannak, akik a sza

badságot akként értelmezik, hogy az 
egyén érdeke megvalósítására bármely 

; eszközi felhasználhat. Ilyen szabadságja 
; a sivatag oroszlánjának van. E z a maga 
. természetes ösztönét korlátlanul kövei-

heti, akkor megy rabolni, amikor kedve 
lámád, azt ragadja el é s ejti zsákmá-

• nyává, ami épen jól esik neki. A sza-
] bsdságok ilyen formája melleit az emberi 

indulatok határt nem ismervén, szük-
.'• séges, hogy azok megszorittassanak. 

Sokan hirdetik például, hogy a libera-
, lismussal nem fér összf a halálbünte-
• tés. Szerintem igen, habár látszólag a 
, szabadságnak a legkisebb atomjával 

sem rendelkezik az, 'akinek életével is 
j mások rendelkeznek. Azonban csak lát

szólag van igy, mert — eltekintve attól, 
hogy épen az emberi szabadság-szem
pontjából szükséges, hogy a megrögzött 
gonosztevők, gyilkosok örökre, ártalmat
lanná tétessenek, másrészt, aki rabol, 
gyilkol, önként aláveti magát a legfőbb 

A tudomány hatalma. 
(Folytatta.). ^ 

Mivel az egyéni munka a gyáriparral 
szemben nam érvényesülhet s a munkás ma
gát kizsakmanyelva látja, ebból támadnak a 
a munkaadók és a munkások közti. civódá-
sok, a .bérharcok és mindkét félnek kárara 
szxlgáló muiikaszüneiek, meljek legtöbbször 
mindkettőnek tönkrejutását vonják maguk után. 

Igaz, hogy ezen bérharc nemcsak a gyár
iparnál, hanem az utóbbi időben a mezőgaz
dasági munkásoknál is sok bonyodalomnak 
vall kutforrásavá, mely nemcsak a gazdákat, 
mint munkaadókat, hanem a munkásságot is 
pusztulással (anyagén s ránk mini leginkább 
földmiveléssel foglalkozó államra, kiszámítha
tatlan kárt okoz. A szocialista kolompnsok 
izgatásai folytán járványkent terjed el a gaz
dasági munkások kozt, a gyári munkásoknál 
megállapított 12 órai munkaidő, mi a régi 
mtzei munkák azon ősi szokását, hogy nap
keltétől napnyugtáig tartozott a napszámos 
dolgozni, teljesen felforgatta, nem gondolva 
meg azt, hogy mát a folytonos Oztmfl gyári 
és az ast beálltával megszűnő mezei munka. 

Olt tizenkét óránként felváltott, itt reggeltől | 
estig terjedő időn at dolgoznak a munkások, -i 
tehát az- elpdcsékolt munkaidő napot ként öt 
órára tehető. Mily óriási veszteség ei! Ara
táskor pedig, mihelyt a hajnal pirkadt, már 
a mezőn köszöntötte a-napot és döntött* » 
sorokat az esti szürkületig. Most nagy kénye
lemmel várja a reggeli hat órát, délután pedig 
folyton azt lesi, inikor jön már a szabadító 
óra? És a napszám! Oh az kétszerese a ré
ginek s a muokaeredmény ? Nyomorúságos 
és felületes. Szegény gazda pokol fenekéra 
kívánja valamennyit szakszervezeteitől, mely
nek vezetői részére, államütkári díjazással, 
heti keresménye öt százalékával, bőségesen 
adózik, amelynek lelet, ha adóként követel
nék, majd lenne lárma, hogy miként élhetne 
a szegény ember, kénytelen legalább isAme-
rikába, vagy idegenbe menekülni. No ott majd 
megtanítják dolgozni! 

Térjünk vissza azonban tárgyunkhoz, 
bár tulajdonkénen azt mondhatjuk a latin 
közmondás szarint (Non scholae, sed vitae 
discursns.) ntm az iskolának, hanem az élet-

I aek tanulunk.igy az az élet tudománya az,je
lenti, hogy kiki miként tndja sorsát célszert-

en intézni, magyarán: ki lud idejével jól 
gazdálkodni, inert különben nem boldogulhat 

A mi gazdáink is kényszerhelyzetbe 
jutottak. A drága megélhetés folytán felszök
kent munkabérek nemcsak a gyáripari, hanem 
a gazdasági munkák végzésénél is, részint a 
drága kézimunka pótlására, másrészt a kere
setével elégedetlen napszámos-rnellőzhetésére 
ojy gazdasági gépek jöttek forgalomba, melyek 
segélyével a mezei gazdaság az emberi erőtől 
sakkal függetletiehbé vált, mint azelőtt volt 
De ily gépek alkalmazását csak a nagy ter
jedelmű gazdaságok, vagy pedig a gazdatár* 
sulatok győzvén költséggel, a munkásokkal 
szemben ép oly viszonyba jutottak,., mint a 
gyáros a kisiparossal. Ezen küzdelemben 
csakis a legújabb, a gazdasági, valamint ipari 
téren alkalmazható műszaki (technikai) vív
mányok felhasználása, melyek az egyesnek is' 
módot nyújtanak saját tehetségének érvénye
sítésére biztathat a javulás reményével. A 
villamos erőre és gázgépeknek közhasználatba 
átmeneteiével, midőn kiki oly erajfi megszer
zésért, minőn- azOksége van, alkalmat tabu, 
a célhoz ugy látszik közeledünk. 
(Totyt kov.) Dociorict Sándor. 
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hatalom anfa parancsának, mely halált 
szah a fejére, hisz a büntető törvény
könyv kimondja, hogy a gyilkosságot 
halalial biiuleli. tehát aki gyilkol, saját 
maga munrí halált a fejére, önkeni é« 
szabadon lendelkezik az életéivel. 

Nem engedi meg a liberálismus az 
emberi jogok teljes e!íöch*set, de nem 
is kívánja' meg a szabadságnak .olyan 
érvényesülését , amely mások jogát és 
szabadságát sértené. Egyáltalán csak 
azon szabadságok hasznosak' és enged
hetők meg. amelyek az egyén és ö s s z e s 
ség serelme nélkül gyakorolhatók. Lehet 
tehát liberális az az irány is, amely 
egyes néprétegeket bizonyos jogokból 
kizár, inig másokat abban részesít, mert 
az a népréleg azzal a joggal, szabad
sággal nem ugy él. illetve nem tud ugy 
élni, hogy abból magára és másokra 
haszon származzék. Célszerü-e, hasz
nos-e. hogy valaki legmagasztosabb jo
gáról lemond,' avagy azt saját érdeke 
ellen használja fel pillanatnyi anyagi 
e lőnyért? Ném szabad ezt mindaddig 
abban a szabadságban részesíteni, amig 
azt saját jól felfogott érdekében felhasz
nálni nem tudja. ••- » . 

A liberalismussal sokan ellentétbe 
hozzak a klerikalismust. mig mint annak 
legfelső fokát emlegetik a szocialismusl. 
A valódi klerikalismus a vallás fenn
tartásában, annak tiszteletében nyilvánul 
még. Nem kivan mást az egyestől, mint 
saját vallásának követését, a más val
lásának megbecsülését . Természetesen 
vannak, akik a- saját vallásuk minde
nekfelettiségét hirdetve, azt mindenkép 
érvényre juttatni és annak hatalmát a. 
többi felett biztosítani szeretnék: ez .azon
ban olyan kinövés, amellyel irtani és 
pusztítani kell. A szoeialismus az egyéni 
szátfadság teljes megsemmisítésével — 
merő ellentétben a liberalismussal — 
az ánami zsarnokságul akarta megvaló
sítani, melyben az egyén, minden sza
badság nélkül származott gép lenne. 

A liberalismussal, szentben áll a 
conservatismus. Az_ osztályok és rendek 

- f fentartása mellett ezek előjogait bizto
sítani, az; egyes kiváltságosok előnyös 
helyzetét állandósítani kivánja. Tökéle-

, tes ellentéte a liberalismusnak, amely a 
szabadságok kiteéfesztésével arra kény
szeríti a kiváltságosokat, hogy ezen ki
váltságaikból minél többet és többet 
engedienek á szabadság és egyenlőség 
megvalósítása érdekében. 

Dr. Lóránt Miksa, 

or 
Akkor haitink elóu az akac ÍJ nyögött: 
Egy kapu záródott szegéuy szivem mögött. 
A rekkenő nyárnak gyászfelhös éjjelen 
A sóhajot méla datoei leltem Én. 

Sóhajon -.zálhiak a méla .ji/akaba. 
N-m tudok pihenni, kemény most a párna. 
S ha eljön is a hajnal: nem vagyok rég: Én, 
Lelkem olyan, mint a gazdátlan* Sarci mén. 

Képzelmem egyhangú, sárga hom"k puszta. 
A. jövet zátonyos hullámit megúszta. 
S addig céltalanul csappoog errearra. 
Mig szarnyál a világ teljeaen lemarja. 

Körülöttem mindent rombadöntva látok. 
Foszlányid sincsenek éd«* tündér álmok! 
0, hat ne mondjátok, hogy daloljak szettben. 
Fájó sóhajom is alig alig lebben. 

Marcei. 

A szőlő csonkázása és a hó
naljhajtások gondozása/* 

Hazánkban a kis szőlőtermelőknél álta
lános szokás, hogy a szőlő hajtásait igen 

I korán bekurtiljak és ezáltal ugy a tőkének, 
mint a termesnek, sőt nem ritkán a jövő évi 
termésnek is ártalmára vannak. A korai cson-
kazasnak u. i. áz lesz a következménye, hogy 
a lefejezett hajtások -fölfelé tovább nem nö
vekedhetvén, oldalhajtásokat hoznak, ezekne.; 
a hónaljhajlasoknak fejlődő apró levelei |>edig 
ahelyett, hogy a- tőkét, a rögyeket táplálnák, 
a gyümölcsöt fejlesztenék; inkább ezeknek a 
rovásara elvonjak a töke táplálékait. A levél 
u. 1, kezdetben, mig kic-iny, nem kéjies fölös 
táplálékot fölhalmozni magában, mindent csak 

j a saját fejlődésére lordil és csak akkor kezdi 
a tökének egyéb részeit is táplálni, amikor 
maga már tökéletesen kifejlődött. A tökének 
és gyümölcsnek táplálói lehat csak a teljésen 
kitejlődött levelek; minél több ilyen van a 
tőkén, annál jobban fejlődhetik annak min
den egyes része. Ellenben az apró, fiatal leve
lek csak fogyasztanak és ennélfogva-flrizked-
nünk kell attól, hogy túlságosan sok fiatal 
•hajtásnak és levélnek fejlődéséi elósegitsük. 
Már pedig épen ezt tesszük, amikor a hajtá
sokat túlságosan korán visszacsonkitjuk. De 
megrövidíthetjük ezzel a jövő esztendei ter
mést. 

A levelek hónaljában kifejlődött ritgyak 
belsejében ugyanis mar július hó folyamán 
készen van a jövő évi termés csirája, az apró 
kis fürtképződmény, amely a következő tava
szon kifakadva, kifejlődve, hivatva van a vi
rágot, a fürtöt szolgáltatni. De ha ' a hajtás 
végét tulkorán visszakurtitjok, megtörténhet 
ük és mint azt lépten-nyomor tapasztalhat
juk, meg is történik, hogy az a rügy, amely
nek csak jövő esztendőre kellett volna kifa
kadnia, a korai visszácsipés következtében 

•) E praktikus és épen most nagyon* időszerű 
cikkelyt a >Gazdakör<-bő! (a jelesen szerkesztett >Szö-
--»!kérés* eimii g u é u á g i -H»lifotyói-»tbol)---ttttfik - i t ; 
szolóíenyésztőinioipl- asarváü/ezzel is jó szolgálatot 
tenni- ... 

> kénytelen oldalhajtást fakasztani éa kihozza 
: magával azt a termest, amelyei csak a jOvO 
' évi au kellett volna kihoznia és amelyet kései 
• volta miatt tökéletesen kifejleszteni éa beér-
! lelni már uem képes. Ezt a masodtermést 

nevezik .kapás* w,y .Mirlon szőlőuek. éa 
ebben bizony rendszerint nem sok gyönyörű
sége van a gazdának. Különösen hosszabb 
csapos, vagy »zálvesszös metszés után a korai 
csonkazásal a termővenyigék termőképessé
gét 40 — 60 szazalék erejéig lönkretehetjük. 

A felhozott okokon kivül fel kell emlí
tenem azt is, hogy a tulkoran csonkázott 
tökének torzonborz hónaljhajtásai a peronosz-
porának valóságos melegágyát képezik éa a 
li-ztiiartnal is leginkább ezekéi és a rajtuk 
lejlödött fürtöket támadja meg 

A túlságosan korai csonkazástnl lehat 
őrizkedjünk. A hajtások mellé azok fejlődé
sének megfelelő elég magas karókat verjünk 
ucy, hogy a karóból legkevesebb 140—150 
cm. hosszú rész a főid lölőtl kiálljon. Igan 
erős fejlődé-ü szőlőkben 180—200 cm. nyira 
vagy még magasabban álljanak k i a karók. 
Ilyeu karok mellett azután lehet a hajtásokat 
c-onkazás nélkül addig nevelni, amíg az-zük-
seges, rendszerint legalább is juliirs végéig 
vagy augusztus derekáig. Rövid karók mellett 
azonban nem lehel a Csonkazást későre ha
lasztani, mert a karót túlnövő hajtások lelóg
nak, nagy árnyékot vetnek, nagy erővel húz
zak a szólökötelékéket és kisebb szél i» nagy 
kárt okozhat az ilyen szőlőben, összezúzza, 
letöri a hajtásokat és egész tökékét kidönt, 
amelynek újból való telkOtözése az aratási 
időben vagy egyáltalábau lehetetlen, vagy csak 
a legnagyobb költséggel történhetik. 

A csonkázást illetőleg leghelyesebb volna, 
ha. külön kurütanók vissza azokat a hajtáso
kat, amelyeket mint kilermetteket, jövő évre 
már tőbe le kell vágni Ezeket korán, a fölső 
fürt fölötti 3—4 levélnél kellene visszacsapni. 
Ellenben azokat a hajiá.-okat. amelyekből a 
jövő évre csapot akarónk metszeni, vagy ame
lyeket -zalvesszönek akarunk meghagyni, 
ezeket a hajtásokat szabadon fejlődni enged
jük augusztus derekáig, hogy fájuk, rügyeik 
jol kifejlődhessenek és ez utóbbiak megter
mékenyüljenek. Ez volna a leghelyesebb eljárás, 
csakhogy keresztülvitele igan sok nehézséggel 
jár. A felkötözött tőkén kikeresni a fentneve-
zetl különböző rendeltetésű hajtásokat igen 
nehéz, sót lehetetlen dolog, a tőkék kötelé
keit feloldani és a termő hajtások kikeresése, 
visszácsonkitása után azokat ujb>-l bekötözni 
óriási munka volna, melynek költségei nem 
állanának arányban az elért eredménynyel. 
Ez azonban csak a csapos' metszésű tőkékre 
nézve áll. A szálvesszősnél könnyen meg lehat 
különböztetni az idén termő hajtásokat, ame
lyeket jövőre teljesen eltávolítunk. Ezek u. i . 
a kikötött szálvesszőn vannak, mig a többi 
hajtást, amelyre jövő esztendőre is szűkség 
lesz, a karéhoz kötjük. A szálvessző hajtásait 
tehát a felső fürt fölölti 3—4 levélnél visz-
szacsipjük, a tőkének egyéb, a karohozkötötl 

^hajtásait pedig szabadon hagyjuk fejlődni 
legalább is július végéig. 

A csapos metszésű tőkéknél pedig, mi
vé! á fentközölt okokbál ezt a legjobb cson-
kázási módot alkalmazni nem lehet, jó magas 
karók mellett az össze* hajtagokat szabadon 
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fejLVim engedjük mindaddig, inig a karút jól 
tal nem nőttek; mikor aztán a hajtá-ok mar 
aauyira fejlődnek, hogy nagyobb -.--'kartól 
lehet tartam, a karo henye fölött 25—3<>cm^j 
uyire levágjuk a hajtásvégekel. 

Minél knrabbaa történik a csonkázás, 
anua! hamarabb es annál nagyobb-azámban 
jelentkeznek a honaljhajlások, amelyeknek 
bizonyos inertékbeL káros halásat az imént 
bizonyítottam. A hónaljltajtasok elhatalmaso
dását lehat első sorban a/zsl akadályozzuk j 
meg, hogy a esoukázást kesóre- halasztjuk, I 
amikor már a tőkék loiublejlődése szüoófél-.j 
beu vau. Olyan későre azonban nem halaszl-
hatjuk, hogy ilyen hóualj hajtások egyálialán | 
ne fakadjanak, hiszen ezeknek fejlödé.-ét a 
Csoiikazasoii kivitt más okok is előidézhetik. 
Arra kell törekednünk, hogy ezek a hotialj-
hajtasok n*( fejlődjem k s ne sokasodjanak a 
fohajtasoknakv.es a gyümölcsnek rovására. 
Ezért a hfmWjnajta-okal kezdettől fogva, de 
k'llönöseti a Csonkazást követő 8—10 uap 
után gondos kezelésben kell részesíteni. 

A luinaljhajlasokat -emmiesetre sem 
szabad tőben levágni. A -zólő nem paradi- j 
csom. Ha a hónaljhajtásl tőben lemetszem, • 
ennek az les a következménye, hogy a mel- I 
lette fejlődő rügy. amelynek jövő tavaszig 
alva kellett volna maradin, kihajt és kérdés, ) 
hogy ennek a hajtásnak a tövében fejlődik-e j 
meg őszig életképes es termékeny rügy ? A i 
legtöbb esetben nem. A hónaljhajtasoknak ] 
teljes kitörése lehat határozottan ártalmára j 
lesz vagy a jövő esztendei termésnek, vagy I 
a venyige használhatóságának, mert a fejletlen I 
rügyekkel bíró venyige sem oltásra, sem ülte- i 
tésre nem való, csapnak vagy szálvesszőnek . 
hagyva pedig terméketlennek bizouyuh Viszont 
teljesen magara hagyva szabadon fejlődni I 
sem engedhetjük a hónaljhajtást, mert a rajta 
levő sok apró levél ártalmára lesz a tökének. ; 
Ezeknek a hajtásoknak helyes gondozása tehát , 
abból áll, hogy 2 levélre visszacsipjük.Ezáltal [ 
megőrizzük a tövében levő rügyet, mert nem 1 
az, hanem a fionaljhajtásnak meghagyott felső . 
(2-ik) rtigye fog kifakadni és másndhónaljal ! 

.fakaszt Ezt később ismét visszac-ipj'ik két 
levélre és ezuaz eljárást 2—3 ízben isme- : 
teljük, mindaddig, mig a szüreti idő közeled
téve la szőlőnek növekedése annyira csök
kenni fog, hogy a további beavatkozás fölös
legessé válik. 

\ • .-. Szabó Sándor. 

Utolsó hét i 

Fortuna Elektro-Bioskop 
a Vásártéren Héttón és kedden l e u 

műsoron 

A négy ördög. 
Társadalmi dráma. \ 

Világhódító szenzáció! 
Az eddig létező legszenzációsabb artista 
dráma 3 felvonásban. A kép hossza 

1400 méter. 
Kezdete ptótban 8 éa 9 órakor 

Vendéglök, italmérések és kávéházak 
zárórája. 

A korcsmák, sorházak, cégeres bormé-
rések s paliukaineresekrÖi szóló 3355/1912 
széniii. Jpvábba a f o g a d ó , vendéglő, kávéházi 
és kávéraérési iparról szóló 17219/1911. sz. 
vármegyei szabályrendelet szövetkezőket tar
talmazza: 

A korcsmák, sörházak, Cégéres boriné-
-resek zárórája lekinlel nélkül az <v idősza
kaira. : este -1Q órában állapíttatott meg, a 
felnyitás id.je pedig április 1 tői szeptember 
30-ig reggeli 4 ora, nmj október 1-töl március 
3t-ig reggeli tj óta. 

A pálinka mérésekre nézve megnyitás 
ideje április I tói szeptember 30-ig reggé i 4 
ora, zárórája e/en idós/ak alatt este 7 ora, 
megnyitás ideje október 1 tol március 31 ig 
reggeli 6 ora s zárórája ezen időszak alatt 
este ti ora. 

Nagyközségekben s járási székhelyt k.~ 
p. ;é kisközségekben a korcsmák, sorházak, 
cégeres bormérések éjjeli 12 oraig tarthatók 
nyitva. A korcsmák es sörházak megállapított 
zárórája esienkinl meghosszabbítható 2 órá
vá!, vagyis 10—12-ig, illetve 12—2 óráig A 
zárórának említett módon való meghosszabbí
tása eseten kötelesek az üzlettulajdonosok a 
meghosszabbított záróra időnek töt lent. igény
bevételei az azt követő 24 órán belül a köz-
segbironál vagy helyettesénél bejelenteni es 
ugyanakkor az alábbiak szerinti dijat ennek 
kezéhez lefizeini. Kisközségekben 4 K. nagy
községekben 6 K li/e ttidí. 

A cégéres bormerésekre és pálinkamé-
résskre megállapított zárira egyáltalán nem 
hosszabbítható meg. 

Zenéltetés korcsmák és sörházakban esté 
.10 orajg van megengedve, ezen időn tul való 
/eiieltetest, valamint este 10 óra elölt is tanc-

-eoulatsáeot, zeneestetyt, vagy zenével össze-
kötött enekelöadást, az üzletet tulajdonosai 
c akis a hivatalok által kiállítóit előzetes 
engedély mellett rendezhetnek, illetve ilyent 
inasoknak csak zeneengedély felmutatása 
mellett engedhetnek meg. Ily esetben az en
gedély ar szabályrendeletben meghatározott 
zárórán tul is megadható. Cégéres borméré
sekben és palinkamérésekben a zenélés egyál
talában tilos. . . - - * 

A 17219/1011 számú varmegyei sza
bályrendelet rendelkezései szerint a fogadók, 
vendéglők és kávéházak zárórája, a korcsmák 
és sörhazak fentiek szerinti zárórájával telje
sen megegyezik es április 1 tői szeptember 
30- ig reggeli 4 óra és október 1-től március 
31- ig reggeli 5 óra előtt meg nem nyithatók. 

Kávémérések reggel 5 óra előtt félnem 
nyithatók éí este 8 órakor bezárandók. Fo
gadók, vendéglők és kávéházak zárórájának 
meghosszabbítására vonatkozólag ugyanazon 
eljárás követendő, mint a^korcsmák és sör
házak záróra meghosszabbítására^ azzal a 
külömbséggel, hogy azoknál (Xogádó, vendéglő 
és kávéház) csak 4 K. díj fizetendő. 

Kávéméresek zárórája meg" nem hosz-
szabbitható. . . . . . . . 

Fogadók, vendéglök és kávéhazakbau 
esti .10 óráig tartó zeiíéltetéseket illetőleg, a 
korcsmák és sörházakra vonatkozó hasonló 
szabályok alkalmazandók, 10 órán tuli zenél
tetésre engedélyt 3 nappal előzőleg kell 
kérni, mikor is kisközségekben 4 korona 
nagyközségekben 6 K dij fizetendő be a m! 
kir. adóhivatalhoz és az attól nyert nyugta 
illetve posta feladó vevóny a kérvényhez csa
tolandó. Zenéltetési engedély a szabályrende
letben felsorolt zárórán tul is adható Zene-
engedély esetén ezen szabályrendelet 5 §-ában 
előirt záróra hosszabbítási dijak nem fize
tendők. • 

Kávémérésekben zenéltetni egyáltalában 
tilos. Fent hivatkozott szabályrendeletek folvó 
évi július hó 1-én lépnek életbe s ezek által 
a 13431/1333. és 19051/1906. számú szabály
rendeletek hatályon kívül helyeztettek. 

H 1 R E K 
Herbst Géza alispán Németujvár 

díszpolgára. Lapunkban annak ídejyii előre 
jeleztük, hogy alispánunkat kis szülővárosa, a 

1 történelmileg nevezetes Németujvár fényes 
i ünneplés között díszpolgárává választja. Ez a 
í rendkívül mjnilMiU^-jtzinle családias j e l l e g ű 
j valaszslas é s í s z é p iliiitepjáo egy nele m e g -
I t ő r t é H i . 4 1 M ő í e g iiaayszerUin - i k e r ü l L Elmond-
I haljuk, bog n'mi• s z é p e t , kedves t , fényeset, 
j meghatni egy ilyén"*kis v a r o s n a k k ö z ö n s é g e 

szive s z á n d é k a szerint tenni , rendezni, kifej
teni csak tud, azt a neiii-tnjváriak Dömötör 

: L a j o s főszolgabíró ünnepreml-zö élen ugyan-
' c s a k meg is tették. Néwetojvári pnigártarss-
i i n k k a l i i / egész vármegye együltérzeit eme 

nevezetes n a p o n , amikor ali-panunkat kitun-
| tettek ás neki sok szerenc-et es boldogságot 
I kiváljak. 

\ Iskolatársak találkozása. Azok. akik 
j 1902 ben Szombathelyen a fögymnasiumban 
'érettségi vizsgalatot lettek, mut szerdán a 
| főgyimoasium dísztermében találkoztak. Elö-
| zőleg ístenitisztelet As Te Deum volt , majd -
j gyüles. melyen elhatározták, hogy az életben-
I maradók 1927. evi június havában ismét 

talá kőzni loguak. Delb-n 1 órakor a Posch-
féln vendéglőben tarsa-ebéd volt. Az. iskoia-

| társak közül négyen haltak még ; n találkozón 
l huszonegyen voltak jelen. — Pápán pedig azok 
I találkoztak, akik ott e- előtt 30 évvel-ére t-é-
] giztek. Ezek közt van Deuiscb. Sámuel dr. 
I celldömölki orvos. 

A kath. legényegylet mulatsága mnlt 
i vasárnap zajlott le a mulatni vágyó ifjúság 
; élénk részvétele mel let t . A láncoló párok 
' világos kivirradatig kitartottak és csak akkor 
i kezdtek oszladozni, midőn a hajnal pirkadását 

a felkelő nap első s u g a r a i k e z d t é k kereszlül-
i szőni. FelülfizettJk: özv. Szőgyény Mancit Fe-
; rencné grófnő, Hollosi Rupert 20—20 K,özv, 
, Wal'is Gyuláné grófnő, Dnkai Takách Ferenc, 
j dr. Pletin'is Ferenc, RaflVI Dénes tO—10 K, 
j Berzsenyi Dezső, Szabó Karoly, Polgári Olva-
i sokör, Gácser József. Weisz Kálmán 5—5 K, 
; Pálinkás Géza, dr. Scheiber Zsigmond, Klaffl 
-Sándor, id. Reich Imre 4—4 K. Fényes Fe-

I reric. ülrich Ede, Zsoldos- Erzsébet 3oO—350 
I K, Dukai Takách Márton, Lt.ncz Alajos, Heimler 
! Ernő, Palyi Jónás. Göttmátih Bódog, Takács 
j György, Benkó Károly, Mi-.eri Sándor, Breiner 
! Samu. Tóth Ferenc, dr. Géfin Lajos 3—3 K, 
| FeschTer Antal, Bobletter Lujza, Klapper Fü-
j löp.özv. Deutschbauer lgnacné. Hokhold Ist-
] ván, Szalay Lajos, Horváth Jenő, Macsutai 
I Lajos, Szemer Lajos, Szalay János, Horváth 
; Sándor, Nová|t Ferenc, Vadászy Pál, Klaffl 

Gyula, Bognár János, Jtácz Endre, Maicz An
tal, Káíraáií Mór. Tóth Sándor (Sitke), Reif 
Dávid 2—2 koronát, Steiner Rudolf, dr. 
Krenner István, Tóth Viktor, Szeiler Jenő, 
Schifer Kálmán, Farkas János, Varga István, 
Kovács János, özv. Zsigmond Istvánué, Pál 
János, Dinkgreve Nándor, Jugoyics Imre. Szarka 
Valér 150—150 K, Fábián Dezső, Lóránth' 
Gyula, Klaffl Mihály, S o m o g y i Aladár, Balog 
János, Bokor Károly, Horler János, özv. Tory • 
Györgyné, Nics Lajos. Kncz József, özv. Barka 
Nándorné, Tóth Sándor, N. N., Ojcz András, 
özv. Nyulász fstvánné, Vendler Lajos, Vend-
ler Mátyás, Balassa István, jfj. Reich Imre, 
Sulze Károly, N. N., Szalóky Zsigmond 1—í 
K, Horváth János 60 fill., Németh Imre, Szí
jártó Ernő, Berzsenyi István, Kis Sándor, Hor
váth Béla, Kovács Andor, N. M., N. N., Csorna 
János, Vajai Sándor, Schwarcz Kálmán. Sü
megi József, dr . Simái Ernő, Szabó József 
50—50 fillér, Ludvig Lajos 30 fillér. Mely 
szives leiülfizetésekért hálás köszönetét fejezi 
ki az elnökség. " •.> 

• Veszedelmes legények. Ujabban rend-
, őrségünknek baja van a dOmölki legényekkel. 

Azok ugyanis a fennálló törvényeket és sza-
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bályrendeloteket ignoráljak és-a szabad aka-' 
rat fogalmát szószerint értelmezve, kényük-
kedvűk szerint duhajkodnak. — Szonibatr.pl 
vasárnapra virradó hajnalban is hat dömölki 
legény verte fel városszerteaz utca rénndjit. 
nevezetesen Horváth Mihály, Horváth Sándori 
Hirdi Parapatics Lasz ó. Babi.cs Imre, Tóth 
Ferenc ós Czimii Németh Ferenc. Végigjárva 
az utcákat, az állomás e l é vetődtek, innen a 
Griff szálló irányába nn-ntek folytonos ordi 
tozás es civakodás kö/.ött. Rosta Ferení rendőr 
c-sndre figyelmeztette őket, de a figyelmez
tetés! semmibe SH veve, gúnyolódva vonultak 
a Rákóczi-utcán végig. A rendőr ekkor tár
sáért sipolt. ő maaa pedig bizonyos távolság
ban követte a legényeket. Hogy mennyire 
jogos volt Kosta rendőrnek velük szembeni | 
óvatossága, igazolják a később- történtek. A 
legények időközben kiértek DömO kre, a tem
plom előtti térre és itt folytattak a c-vako-
dást. Ekkorra azonban e l ő k e r ü l Módos István 
rendőr is és igy n ket rendőr együttes erővel 
akart velők szemben eljárni, mondván; vagy 
hallgassanak el és kotródjanak haza, vagy 
bekísérik őket. Horváti. Mihály és Sándor 
társaik kíséretével azonban szembeszálltak 
velük. Az előbbi bottal támadt Rostára és 
kezén megütötte. Horváth Sándor pedig kést 
rántott és Hódost sebezte meg. A szorult 
helyzetben levő rendőrök ekkor elfutottak 
Saller Gyula és Mate K'ek elöljárók lakására, 
felverve .éjjeli almukból, segítségül hívták ki 
őket. Midőn igy négyen vonultak ki a legények 
megfékezésére, Horváth Mihály mar vasvillát 
kerített magának. Má'é F.lek mint nyugalma
zott jártisi csendőrőrmester aztán annak rendje 
és módja szerint bánt el a két Horvathtal. A 
többi legény jónak látta a helyszínéről elkot
ródni, a kölözködóket ellenben rendőreink 
megkötözve bebörtönözték és átadták a csend
őröknek. Hogy aztán a csendőrök mit tárgyal
tak a két féktelenkedö Horvátinál, a börtön 
falai tudnának tanúvallomást tenni. 

Vizlendvay József helybeli épitőmester 
c-ak nemrég költözött Budapestre állandó 
lakásra s most arról értesültünk, hogy a 
mult héten midőn az építkezésnél foglalatos
kodott, az állványról leesett és nyomban 
meghalt. A mult szombaton temették el a 
rokonság részvételével Budapesten. 

Elnémult hegedű. Hosszú évek során 
át lassan pusztító betegség sorvasztotta, test
ben és lélekben egyaránt meg volt törve,, de 
hegedűje mégis tudott sírni. Tálán éppen a 
feltétlenül bekövetkező halál tudta es az övé
inek nyomorba jutása keltette szivében azokat 
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a fájó érzéseket, miket játékában oly hiveo 
vissza tudott adni. Végre is f. hó 8-án ütött 
a megválta- órajá, inegha'l a czelldömölkiek 
seilvelt cieányprimá-sa, "sátközj C"za, é» 
örökre elnémullak azok az andalító es szivei-
lepő akk.rd.ik, nnkel csak ö tudott hegedű 
jéből elővarázsolni. Temetése f.hé 10 éu ment 
végbe, utói-ó injára ney-rólyán az ee-sz varos 
közönség- elkísérte. Mintegy ötven cigány 
érkezett vidékről, hogy lerójak kegyeletük 
adoj.it néhai kartárstikkal *z*itib-n es hogy 
muz-ikailia-i"ak annak is. aki másokat any-
nyiszor felvidított és megríkatott Füredi pápai 
híres cigányprímás dirigala-a mellen tizenhat 
tagból álln zepekar huzla « gyászdalt, a te
metőben pnlií a .Lehullott a rezgő nyárfa, 
és a »Mos; van a nap lemenőben, clmü du
ókkal buc-nztak a niegbohlottilttó!. Most már 

az örök beke honában tahid nyugalmat. 
A mozi műsora. A napról-napra zufólt 

nézőtér eredménye .annak a törekvésnek, hogy 
a mozi tulajdonosi sem költs*-.-i. *ni larad-
eagot nem Imiéi a közönség i.éuyei ki--iegF~ 
lésére. Holnap tit-tfön es kedden szintén szen
zációs dram i kerül le-mutatara és pedig »A 
négy ördöge mely egy mágnestű és egy ar-
tistaleány szomorú esetérö1 szól A kép 1400 
méter ho-.zu filmlemezböl ád e< terjedelmé
nél fogva egy egész estet betöltő darab. Szer
dán-és csütörtökön n .Zigomár. Ilik részéi 
láthatjuk, mely egy-zersmitid befejezése az I. 
rész féibeiiMradt eseményeinek. Egyébként a 
napi műsor részletesen fogja f-lsoro'ni a hét 
látványosságait, mint pl. a »Tdanic« hajóoriás 
elsűlyedését, mely termeszeles es eredeti fel
vételű kep. mit a katasztrófa helyszínén ké-
szitett egy hidegvérű, élelmes mozifenyképész. 

Megszúrta a rendőrt. Dénes István 
dömö ki legény héttőn hajnalban már jól be 
volt, borozva, midőn a Korona-szálló előtti 
téren duhaj nóták a I da'nlgatolt. Midőn ól 
Rosta Ferenc rendőr csendre intette és beki-
seréssei fenyítette, kést rántott elő és a rend
őrt bal karján megszórta. Ké-öbb csendőrök 
érkeztek Rosta rendőr segítségére, akik aztán 
csendes, nyugodt otthont nyújtottak a bőrébe 
nem fért- legénynek. 

Ingyenéi temetés. A belügyminiszter 
átiratbán árra kérte a hercegprímást, hu*y a 
püspöki kar az elhagyott és államilag gondo
zott gyermekek ingyenes temetéséről gondos
kodjék. A püspökök moSi, a püspöki kar ha
tározata alapján felhívják egyházmegyéik 
papságát, hogy az ilyén gyermekek temetésé
nél stóladijai ne szedjenek. 

GyfljtéS. A jobblétre üzend) r-i • Sort! .-.y 
Géza cigányprímás nyomorgó özvegys és 
an-.ü javára Weisz Kbira és Nika Berta 
gyOjtÍM i: tiltottak, mely jótékony aklns 
51 K 00 fillért eredményezett Valóban hu
mánus cselekedetekre váltana, ha az elóbkeiő 
lársSdalom valamely tekintélyesebb tátija 
magaéva tenne a gyűjtés ügyel és terjedel
mesebb alapon iparkodnék a tehetetlen özvegy 
és s..k apró árva. nyomorán enyhíteni., 

Tánciskolái hírek. Merő JozsTfTkí. 
lalictalllto : o . i i,e-k- : •. . p e . o h a . -.i.i i taun-
sil ii.i» a táncművészet elsajátításában. Az 
ifjak gyönyörűen lejtik az összes t.o.cuenie-
ket és inmtesy ket hétig fogják még a taf-
lejléseket lökélelesbiteiii. Meiő táncmester - -
nemes infeutiok állal vezéreltéive, ina oebái 
Sárközy Géza átvegye As i. apró 
arvai javára oss/gyakorlalut rendez, melyen 
60 ti iér belépődíj ellenében nem tanfolyam-
behek is resztvehetnek. Növendékek tel.-zés 
szérum belépődíjat fizetnek. A tiszta jövede
lem teljes egészében fog átadatni az özvegy
nek. A Megboldogult cigányprímás ~Zem-kax* 
azzal segiti e.ö az estély'sikerét, hogy a k i -
111: - K.- i-, ti ijesen díjtalanul ma ára vállalta 
s igy a növendékeknek is meglesz az az őrö-
'milk. hogy ezúttal néni egy száll cigány já
tékára láncolnak, ha.iem az --.-e-z banda 
húzza nekik a talpalá valót. — Ugyanitt em
iitjük meg, hogy a lanfolyamzáro koszorúcs
kán, mely f. hó •>- én lesz, tizenhat növen
dék egy speciális tanod lelt, az u. n. Irts 
görög (átyoltáncot. mely szenikaprazialo szép 

- látványt nyújt a közönségnek és alkalmas 
arra. hogy dokumentálja az ifjak ügyességéi 
és magának a táncmesternek faradságot nem 
ismerő ügybuzgósagát 

Leégett szaunakazlak. \v.-.,:-e. ivén 
csönget földbirtokos birtoká'n tűz pusztított. 
A me/ön Büki Pal és Mórocz Mihály t l éves 
örzógyerekek tüzel raktak Weöres szalma
kazla közelében. A tűztől lángba kapott a 
szalinakazal és 300 kereszt zab-zalma, vada 
mint 600 kereszt szauna .3000 korona érték 
ben leégett. A kár biztosítás révén megtérül. 

Hártel Lujzáról napról-uapra sokat 
irnak a lapok, nemcsak mint olyanról, aki 
piros strálu bugyogós generálist pofozott fel, 
de olyképpen is megemlékeznek róla, mini 
akt |ó gazdaasszony. Ha l.ujzi'ca CzelldömOi-
kőn laknék és valóban mintaképe a példás 
gazdaasszonyoknak, f ű s z e r á r u i t bizonyára 
Sommer Lajos helybeli kereskedőnél sze
rezné be. (Nemesdömölki-utca, Fi.-cher-ház.i 

Nyugodtan 
alhat, 

ha fehérneműje egész éjen át 
»ASSZONYDICSÉRKT. mosókivo
nattal van beáztatva, mert ez a 
szer a legrövidebb idő alatt nagy 
könnyűséggel önmaga oldja fel a 
szennyet s másnap gyorsan és 
fáradság nélkül lehet a ruhát 
SCH1CHT . S Z A R V A S . MOSÓ 
SZAPPANNAL vakitóteherre mosni 
mert az »ASSZONYDICSÉRET, és 
a SCHICHT-.SZARVAS. MOSÓ
SZAPPAN ugy fehérítenek mint 

a nap ! 
25.000 koronával szavatolunk a 
SCHICHT-„SZARVAS" MOSÓ
SZAPPAN és az „ASSZONYDI
CSÉRET" mosókivonat tiszta- v 

"'ságiért' 

- . i - í v " - * 1 . 

Még álmában 
sem 

e .-
képzelheti el, hogy mennyi ves.-.őd- -
ségel és mennyi fáradságot takarít 
meg, ha az .ASSZONYDICSÉRET, 
mosókivonaton és S C H I C H T -
•SZARVAS. MOSÓSZAPPANON 
kívül semmiféle más mosószert 
nem vesz. Ez esetben mindig jó 
árut vásárol mérsékelt áron és 
kíméli egyrészt a ruháját, másrészt 
nem pocsékolja el '* háztartársi 

• pénzét 

25.000 koronával szavatolunk a 
SCHICHT-„SZARVAS" MOSÓ
SZAPPAN é s az „ASSZONTDI-
CSÉEET" masokivonat tiszta

ságáért. 
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Sirköiyne köszönete, A megboldogult 
cigányprímásnak, SárkOzy Gézának özvegy* 
ászai a keressél fordult hozzánk, hogy tol
mácsoljuk az 0 köszönetet azoknak., akik az 
A szánandó helyzetéi felismerték és kegyes 
adományaikkal rajta és apro árváin -egi-
Wttek. Kívánságának készséggel te-zünk 
elegét. 

Három halai gombamérgezestól Meg
rendítő tragikus sors érte A « llakai. 
János kőművest e- csaladjai. A: apa hetlőu 
az erdőben g mii.! szedni a maga és gyer
mekei resztre, aztán meg ugyanaznap e-te 
mejnütötte. JoizOen lakmározott belőle az 
apa, ket éves Margit leánya i.«. Az öt éves 
Janika azonban keveset evett. Mind hasztalan 

r- volt, mert őt i« utolérte a szerencsétlenség. 
A kis-leányka kedden reggelre kimúlt •< mér
gesnek bizonyn t gombától. Az apa ekkor 
szintén vonaglott a szenvedéstől. A hivoti 
ow >st beavatkozás már rajta sem segített, 
•zi -dán ö is meghall. A rosszul lett Janika 
élvben maradását meg szerdán remélni leV-
ttl'. de Csü'örtökftn követte atyját és kis test
ve- kéjét C-Otörtökon temették az egész csa
lád it a község mé'v réwvétele mellett s azok 
ia megsiratták a balvégzet áldozatait, akiket 

in rokoni kötelek sem fQzle hozzájuk 
Rövid bőrgyógyászati útmutatót min

denki kaphat, ha az', a K"l"Z-vari Heinrich 
gy-'gyszappaimyar részvénytársaságtól i.Mo-
ne-'.ori-ut 54' levelező-lapon kéri 

Az n) adótörvények a J Ö V Ő év ei«j»n 
lépnék életbe. 

A gyilkos tehén. Kukán történik meg. 
hogy egy jámbor tehén megvadul, de ha ez 
mégis megtörténik, nem keve-b* lesz ve»a»-
delmes, iiiiut a felbőszült bika S/omoiu laiiu-
bi/onysagtil tehette* erről szegény raegboldo-
gu : Varga Mihály, egy 75 éves vfloocfci 
ag astyán, lia t. i. még az elök sorában 
volna A tragikus eset c - : réggel nlr-
téiii. Pásztorkodott Varga Mihály, a ma-ok 
tel- neit legeltette és őrizte a mezőn. Fel
ad la nemcsak a gondjaira bizott szarvaa-
mirhák lölölli lelügyelet volt, hanem a ler-
m*-ék megóvása is a nagyétkű állatoktól 
Eg.ik tehén ep«-n a tilosba vetődött s az 
ör> K elűzte onnan. A t'ehén azonban annyira 
f*l'őszü t ezen a szerinte méltatlan c-eleké-
dé-* fölött, hogy nekirontott őrzőjének és 
m< i'ét Szarvával kervs/tülsziirta. Varga a 
he yszinen tüstént meghalt. Az orvosrendőri 
vizsgálatot dr. Király János jarásorvos és dr. 

' Kr nner István tb. szolgabíró ejtettek nec 
Fiúméból irják. hogy a legújabb nép 

-jz mlalá- szerint Fiume vírusának 408ts3 
; lak >sa vnn. Ebből olasz "4.212, horvát 12.916, 

m .var 6493, szlovén 2327, nemei 2315 
szerb 425. A többi kevés tót, cseh, oláh. 

Oriáf i T a n t i katasztrófa Amerikában. 
Su y-os vasúti szerenc- ö-nseg törtei t a Nev-
yorktói északra fekvő C-miiig vasúti állomá
son. A Delavare és I.akabane-va-m egyik 
gy -rsvonata a legnagyobb menrtstbe.-séggel 

s.. be-Jutott egy helyi vonatba. Az összeütközés 
ret -netes volt. A helyi személyvonat raggon-
jai a szó szoros érlelmeben-fuv/dorjava törték. 
30 utas rögtön meghait, 50 súlyosan es nagy-" 
- z u t a s köniiyebtmu sebesült meg. 

A rendkívüli drágaság miatt kOIOnOetn 
az urszag nyugoti határszéli varmegyéiben es 
Városaiban, igy különösen Sopron es Vasvar-
iái gyében, Sopron. Szombathely, Sárvar. Cell-
• tö nOIk, Körmend stb. vámsaiban, sőt falva-
•nl >•: is régóla nagy a panasz. Zalában 
-ii ilén. De most mindennél jellemzőbb ese
tét, jelentenek* Sopronból. E°yik neves becsi 
gyilmölc- es zöldségkereskudő cég képviselője 
megjeleni a soproni piacon és tanulmányozta 
ac-ottani viszoeynkat és minthogy arra az öt 
H neidenő tapasztalatra jutott, hogy a sop-
roi i gyümölcs é s . zútdsegpuu-iu a st-.'ejt.es 
an i is sokkal drágábban értékesítik, mmt az 
ejs-i minóség<t arat a becsi piacon, elhatá-

rozta. hngv fióküzletet, nyit Sopronban éa 
Becsből fog árut szállítani a soproni piacra. 
Ezt az esetei még homorúbban érdekessé 
teszi, hogy az igy Sopronba szállított és ott 
nagy art>n, nagy haszonnal érlékesllétt aru 
legnagyobb részét ep Soprniituegyeből vitték 
Becsbe. 

Sttrajkolo koldasok. Kalocsán a varos 
koldusai a miiiap sztrájkba állollak e- ezzel 
olyan precedenst csináltak, amire talán meg 
Amerikában « vo.t példa, A'szirájkrá az 
idolt i'kot, hogy a koldusok a hetenként 
kétszeri ulcasőpre-irt k'vi-elték a havi tíz 
koronái, meiye: a varos lejenkt-nt fizetett 
nekik. A legutóbbi hetipiac utan, amikor az 
utca söprésére fölhívtak őket, a söprést meg
tagadlak és kijelentettek, hogy azér; nem 
dolgoznak, mert a törvény rendelkezése sze
rint a varos köteles minden arra való koldu
sát tisztességesen eltartani, meg pedig minden 
ellenszolgáltatás nélkül. Memorandumot is 
küldtek az elöljárósághoz, amelyben követe
léseiket ré-r.leteztek Mikor azután latiak, 
hogy az elöljáróság erélyesebb eszközökhöz 
ak-r nyúlni, küldntueg.-i menesztenek a 
varo-h." e-bejelentették, hogy a regi föltételek 
mellett továbbra is h jlandók a koldusi állást 
megtartani. Igy lehat széni ieu a békesség. 

A szombathelyi divatára- es rofoske-
rsskedök M segédeik kívánságára agyértel-
müleg elhatározlak, hogy július s J.katol 
fogva szept. hó l-jéuesle 7 órakor bezárják 
üzleteiket. 

A drágaság ujabb és ujabb drágaságo
dat sídl. A szombathelyi szikvízgyártók föl
emeltek a s/ikviz arat Nem csoda! Belügy
miniszteri rendelet szerint uj üvegeket kell 
készíttetni, a regieket pedig a lorgalomböl 
kivenni. A munsáabér emelkedett. Egészen 
ternie-zetesnek tarlju' az ár emelési, mert a 
gyárosok kényszerhelyzetbe jutottak. 

Vándoripar. A m. kir. kereskedelemügyi 
miMi-zlerium szétküldte az. illetékes közigaz
gatási hatóságokhoz a vandoriparról szóló 
törvényjavaslat előadói tervezetét véleménye
zés végett. A törvényjavaslat á vándorjpar 
fogalmát szabatosan meghatározza s azt, 
amtly alatt első sorban az. állandó telep
helyivel nem biro. vagy a telep helyén kivül 
gyakorolt ipart kell értenui k. részletesen 
szabályozza. A törvényjavaslat az ellentétes 
erdekek kiegyenlítését is-szem előli,tartja és 
ezért,-valamint sürgős szükségességéért mele
gen üdvözöljük. 

Baromfiak „jogesete". A Csurgó és 
Vidéke cimü lap írja : Egyik - községünkben 
történi nemrégiben a következő nem min
dennapi jogeset: Bizonyos földmives polgár
társunknak folytonosan kart es bosszúságot 
okoztak a szumszéd apró jószágai, mert 
mindig ott kapargálgattak a földjén, majd 
meg a kertjében. Polgártársunk gondolt egyet 
és a. baj orvoslása, céljából kénes gyujtúfa-
fejekkel körített kukoricalisztet szórt el a 
földjén és a kertjében Az orvosság hasznait, 
a szomszéd baromfin elhullottak. Fájdalmát 
a károsult elpanaszolta a Csendórséghez 
beadott följelente-eben, amelyet azoi ban az 
illetékes lórum elutasított. És pedig helyesen, 
mert ' >madarliiiiyről>. tyukkaparásról ily 
esetben nem segil a Corpus Juris, ha tetszik, 
ha nem tetszik a tyukászasszonyoknak. 

Cnkorvám mentesség Aszerhiai cuknr-
vam fölemelése Miagyon megdrágította a 
szerbiai cukrot Belgrádban a minisztertanács 
hozzájárult, hogy hosszabb időn a külföld 
vámmentesen vihessen be cukrot. 

Felvétel .a somogyizentimrei gazdasági 
altisztkópzo iskolába. A somogyszentimrei 
in. k|r. földmivesisknlát gróf Serényi Béla 
földmivelésügyi miniszte4 az 1912.—1913. 
tanévtől kezdve gazdasági altisztképző iskolává 
szerveztette át. . \ z iáznia -eV].-! -. 7 ) h 0 ™ 
elmeletí es főleg gyakorlati kiképzés általa 
személyes vagy tistti kezelés, alatt álló bir

tokokra gazdasági altiszteket neveljen':*'A 
lanlnlyam tartama másfél esztendő. A növen
dékeket az iskolában helyezik el évi 300 
koronáért mély összegért teljes ellátást kapnak. 
Fölveszik földmiveléssel foglalkozó szülőknek, 
gazdasági alkalmazottaknak, általában mező
gazdasággal foglalkozó egyéneknek 22 éves 
életkort elért fiait Kik katonai kötelezettsé
güknek elegei tellek, különösen pedig azok, 
akik altiszti fokozatot nyerlek, a fölvételnél 
előnyben részesülnek. Szükséges a fölvételi 
kéréshez : iskolai bizonyítvány, orvosi bito-
nyilvanv, keresztlevél, illetőségi és erkölcsi 
bizonyítvány, családi kunutatis, valamint szülői 
nyilatkozat, mely az iskolában teljesítendő 
fizetések elvállalását feltünteti Állami ingyenes 
helyért a földmivelésügyi miniszterhez címzett 
és az iskola igazgatóságnál benyújtott kérés
ben augusztus 21* ig kell folyamodni. 

A népiskolai végbizonyítvány. Tóth 
János, a koalíciós kormány közoktatásügyi 
államtitkára — a népiskolai végbizonyítvány 
kOtelszővé tétele alkalkalmabol a következő 
levelet irta Kacskovirs Mihály dr., miniszteri 
tanácsosnak, a népoktatási kultúrpolitikai 
ügyosztály vezetőjének : 

liedve- barátom ! Nagyon köszönöm 
megtisztelő kedves figyelmedet : a két • vegbi-
zunutványmintalap megküldését. Azok kiállí
tása, formája igen szép, textusa közös tör
vényünknek megfelelő, azt díCsérO. Űrömmel 
mutogattam barátaimnak ezt a végbizonyít
ványt, mint olyan okmányt, melynek az én 
politikai meggyőződesem szerint alapjának 
kell lenni Magyarországon az általános, egyenlő 
választójognak. Ki ezzel bír, legyen a jövőben 
választó. Szeretnem, ha a .jövő Magyarország* 
fundamentuma ez a végbizonyítvány lenne. 
Nemcsak a múltnak emlékeivel,de a jövőnek 
ezzel az e.rzésével köszönöm én a kezedből 
kapott ezen bizonyilványlapokat. Melegen 
üdvözöl régi igaz ímr.it.nl Tolh János. 

Újítás vadászfegyvereken. A töltött 
fegyverrel való játszás már sók szerencsét
lenségnek volt okozója. E szerencsétlenségek 
szániát minden bizonnyal csökkenteni fogja 
egy Ötlétes újítás, meilyel egy nemet fegyver
gyár látja el fegyvereit. A puska agyának 
feltűnő részén esetleg több helyén is, nyilas 
van kiképezve, ha azután a fegyver töltve 
van, ebben altivágásbalt kis táblácska jelenik 
meg »töltve- felírással. A töltvény vagy a 
hüvely . eltávolítása után e feliratos tábla 
eltűnik.' 

->A „Kultúra" kétszer havonta (\Mo és 
25-én) Se-proiiban megjelenő folyóirat. Prog
ramja a szép müvelése és leszegezése. Nem 
kötik a lapot sem irodalmi pártállások, sem 
érdekek, igy érheti el azt, hogy. nagyhangú 
igeretek nélkül páratlan esztétikai élvezetet 
nyújt közönségének. A »Kullura* mely jatiu-
ánusban kezdte II. -évfolyamát, máris — 
Magyarországon szokatlan — nagy elterje-
dettségnek örvend, melynek kitűnő tartalma, 
művészi illusztrációi mellett olcsó árban 
(egész évre 20 K r fél évre 10 K, negyedévre 
5 K, egyes, száma 1 K) keresendő. A .Kultura« 
nagy jövőjű nyugateujópai színvonalon álló 
tolyóirat Mutatványszámot kívánatra küld a 
Kulliira kiadóhivatala Sopronban. 

Hírlapunk nyomdájába 
jobb családból való fiu 

t a no n c u 1 
felvétetik. 

http://it.nl
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V E T K E Z I K 
aki maradi es csak ahhoz van 
bizalma, amit már ismer! ! 

regyen kísérletet a 

, r „ Z Á ff T Ó I 
-_ természetes -sávan|uvizzel ha beteg 

As igya..amikor egészséges, hogy 
ne legyen beteg ! -— 

\Erós kalciupftartalma miatt 

gyenge" gyermeknek 
a leghasznosabb csontképelő asz

tali itala. 
Melegített állapotban tüdőbetegek 

részére kitűnő gyógyital. 
A pontos, rendszeres emésztés leg

biztosabb szabályozója. 
Háztartások részére nagy palackok
ban is kapható bai mely füszerüzletbe 
Ahol nem volna, forduljon a leg

közelebbi főraktárhoz. 

Föelárnsitó: 

Heimler Adolf Fiai 
ttiszerkereskedese Czelldömöik 

Nyári 

m u I a t s ági *a 

meghívók 
papirlámpák (lampionok) 

papir asztalkendők, 

s z e r p e n t i n 

confett i 

Dinkcreve Nándor 
könyv- és papirkereskedésében 

szerezhető be 

Czelldömölköii. 

Hölgyeket 
áMégTljabb divat szerint havi 

i koronáért 

f é s ü l ő k . 
Mulatságok, avagy egyes' 

alkalmakra a legpontosabban 
végzem a fésülési megbízást 

A höluvek szíves pártfo
gását kérve 

kiváló tisztelettel 
Németh Emília 

Pzelldömölk Berzsenyi féle há/. 
(Postával szemben i • 

A mesterdalnok . . . 
Cipóm szép es tökéletes 
Beiine járni élvezetes 
Mert ha cipót . zegzrk, varrok, 

-Bajt ' van 

kaucsuk sarok . . . 

S z a l ó k y Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ö i k . 
Slrkőraktár: Szentháromság-tér. . "\ 
: Köfaragó-telap : Kis-ntca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 
syenit sir kör akt ár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktárra tartok. 
Epnletmunkat és mindennemű Javításokat 
elfogadok ét azokat jutányos áron készítem 

Szalay Gynla temetkezési vállalata Czelldömöik, Sági-utca. 
Nagy választékban raktáron lartok díszes érc és fakoporsőkat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
' Hullaszallitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, -

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. • 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel * -

Saalay Gynla asztalos, Czelldömöik, Sági-utca. 
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Hornyolt cserép 
géptégla 

kitünö minőségű kapható 

özv. Tory GyOrgyné 
téglagyárában Czelldömüikön 

Hornyolt cserép I rendű 70 K 

Tartósságért szavatolás. 

P i p i t é r - v i r a g , 
szárogatva 

bármily nagy mennyiségben 
megvételre kerestetik. 

Bővebbet a kiadóhiva
talban. 

B Ú T O R O K 

I H íjoli, H Í K - H I I Ö I . . uri.-/1 -l>ák. -/alt tIH<k, 
U'\jrs szalU»ii7i;T;^v?rra/, Y . nd*-pi^ i s 
k.ís;t*l\b'ft-t«L?»—•'k, V H - - **s rézbu-
t ' .rtik, r<ziV:y»*;ek, fóijki^fök, cs i l lá
ruk, tongnrjtk ^ / a ' I i - t . rn A b á r h u r á i 

készpénzért vagy rendkívül 
ejönyös fizetési feltételekkel 

Díszes nagy butoralbnm 1 K 
Teljes ben fnl»- ' . . i ! . '. utazó militik-

Ical díjmentesen küldetik bárhova 
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 

Budapest, IV Gerlóczy-u 7. • 1 3nd 
(Köi 

A már viághirn Kolozsvári (Heinrich) 

Szent L á S Z ^ fertőtlenítő 

^ T : pipere szappan :: 
kincsei ér a hasnál. Biztosan megóv 

minden raitalyos betegségtől es amellett 

remek illatával kiváló hőrfiitoinitó anyaga 

folytán elsőrangú kosmetikai cikk. 

Kapható mindenütt. — Ára 70 fillér. 
(Központi varosháza mellett.) 

lak helyiségébe ha 
többet nem is, de 
a legszükségesebb 

Ezt .teheti annál inkább, mert 
Ön tartozik 
bútorokat beszerezni. —- Ezt .teheti a 
Czelldömőlkön-a r .(kőtemplom mellett (Gayer ház) levő 

b ut o r r a k t á r a m b á n 
0 0 óriási vála<zléknt falai "gy egyszerű, mint a legfinomabb árukban, szőnyegek 

függönyük, ágynarnilnrák. bőröndök, utazó kosarai,-, erszények, kefeáiuk, fésűk — f - j n a hajdiszek. rrajiiszkötők. pipere és fodrászati cikkek." KVÓgyszappanolt kicsinyben 

és nagyban, hallatlan olcsó á'rhaii. részletfizetésre i s beszerezhetők. 

Teljes lak- és konyhaberendezések. 

Vasntas kézi t á s k á t valódi borból, nagy választékban, olcsó áron. 

Különféle gyermekkocsik kaphatók : 
KUpper FuIS? nagy but;riru:.;..:.b;^ Oz&dtaMkön. 

r 

Sybmatótl ninsgreve Nándor-.vjlUiiyűzema könyvnyomdájában. CeUdömOlfcö'n. 


