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Babona, s z é p s é c s o d a s z e r .
Igazán jóizQt mosolyoghatunk, ami
kor a« ó-kor számos babonáját olvas
gatják, melyek javarésze arra szolgál,
hogy a férfiak erejének és a nők szép
ségének fejlesztésére nyújtsanak módot
és alkalmat. Hölgyeink alighanem csön
des derültséggel veszik tudomásul, hogy
a napsugaras Hellasz (Görögország) le
ányai a fekete denevér vérét elsőrangú
szeplővesztöszernek tartották és sok
pénzt Ígértek és adtak ezért a megbe
csülhetetlen kozmetikamért (szeplőszerért). Valamint azon is valószínűen igen
jól mulatnak, hogy Rómában nem is
tudtak jobb bőrfinomitót elképzelni,
mint az olyan tarka-bab lisztjét, ame
lyen jobbról is, balról fa három-három
folt tarkállott. Természetes, hogy a mi
hölgyeink csak sajnálkozással veszik
tudomásul, hogy volt idő, mikor a te
remtés koronája a kultúra oly alacsony
fokán állott, hogy efféle babonákkal
akarta szépségét fokozni és fejleszteni.
A mai, minden izében kulturált ember
től föl sem tehető ugyebár, hogy a
szépségét bár csak legcsekélyebb vonat
kozásba is hozza a babonával, a sötét
ó-kor eme maradványával?

Annak aki oldassa írásom.
n.
Fehér szobában, benső szobában
a hallottakon töpreng magában
s virágainak fölibe hajol
s titkokat rebeg: távol valahol,
(ha hinni lehet az ős meséknek.)
oly tények élnek, kik alig élnek,
(titkát nem tudom titkos szavaknak:)
l i i a m U nrftfrtnrk. h8liui!»-«í<ül"lnaka virágok mind sárba hervadnak,
s lankad sugara gyakran a Napnak.
És mégis szebb e más világ,
sárba hervad bár ottan a virág, .
s bárha a Napnak sugara lankad
s máma születnek, holnap meghalnak,
ö, mégis, mégis köztük valami,
(érteni mihez, könyü mondani)
közlük miatta Élet az Élet,
de ha véletleiUcözénk is téved :
itt is születnek és itt is halnak
- v>c» szakad az örök tavn'znak,
cs te Valami: legnagyobb rejtély,
a titkok titka, s aki élt és él,
•
-katatva sokat eredménytelen _
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Dinkgrere Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön.
Ide intézendók a szellemi részt illető közlemények
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

Pedig bizony ma sem váltózott j (Példa Nádasdyné-Báthory Erzsébet sár
meg a szépülni akaró leányok és asz- vári nagyasszony esete Sárvárolt.)
szonyok természete éa most is csak
Legnagyobb babona azonban az,
olyan babonákhoz folyamodnak, mint hogy a hölgyek mindenféle csodaszer
ezer esztendőkkel ezelőtt élt őseink, ha ben hisznek és gyakran hihetetlen öazszépségük fejlesztéséről van szó.
szegeket költenek ilyesféle agyonreklá
így van ma is közkeleti babona, mozott szerekre. Tudunk nem egy ese
hogy a márciusi bő vízénél jobb koz tet arra, hogy a parasztleányok, cse
metikum nincs. Hiszen mosolyognak lédleányok is keresményök nagy részét
rajta a fölvilágoault hölgyek, de bizony haszontalan »szépitőszerek«-re adják ki.
azért mégis csak megpróbálják ezt az Pedig már csak azért is kellő óvatos
arkánumol. mert semmit sem lehet biz sággal kellene ezeket fogadniok, mivel
tosan tudni. Hátha mégis? . . .
készitőjök annyi mindent igér, hogy jó
Találhatunk még más kapcsolatot adag babonaság vagy legalább könnyenis a azépség és babona kőzött. Közis bivóség kell ahhoz, hogy az ember
mert igazság, hogy a körmön mutat- ezeknek az ígéreteknek hitelt adjon.
hozó fehér légbuborék szerencsét jelent, Élt több évvel ezelőtt Celldömölkön egy
akárcsak as elsó te -hajszál, mely a öreges szabólegény, aki egy ugyanazon
közeli biztos meggazdagodás jele. Ugyan kenőcsőt ajánlotta fogfájóknalr, derékcsak szerencse jele, haszivalaku anya fájóknak, szeplős leányoknak, lapos
jegy van a homlokán vagy az arcon. mellűeknek, gyér bajuaknak, sőt még
Sokan nagyszerű kozmetikumnak sántalábn kutyák és lovak gyógyítására
tartják, különösen a szeplő ellen a ku- is. Becsületemre mondom, hogy jó üz
tyahájat, mely állítólag igen gyorsan leteket csinált.
végez a szépség ez apró ellenségeivel.
Mondani is fölösleges, hogy ez csak
ujabb kiadása annak az ö-korbeli babo
nának, mely egyes állatok haját és vérét
csodálatos szépítő erővel ruházta föl.

nevét tudja csak, s neve : szerelem.
Mast is mesélnek a ré.i könyvek :
Tündérkirálynő hogyha egy könnyet
ejt maga szOtte álom fátyolra
s elkü'di messze ama más honba:
(senki se tudja, senki se lássa,
vigye halk szellő szelid ringása,
keressen ifjút, akinek lelkét
senyvesztő vágyak békóba verték,
s szivéből b u s á n soh' se boldogan
Semmibe vesző ezer dal fogan:)
or ez Hiu vágytéf űzetve

-

•
A külföldön tucatszámra alakul a"
gyár, mely holmi görög elnevezésű cso
dafésűket, csodakészfllékeket gyárt, me
lyek akármelyiké néhány nap alatt viazsza varázsolj a az eltűnt ifjúság látszatát.

a fénylő színek halarányulnak,
nem lesz suttogó sátra az útnak,
haLabb a nóta, ritkább a kacaj,
a)kamon bánat, jürün néma jaj . . .
Élet ez Élet? szín fény dal léikül,
s ez r á r ránk, ha az ifja nem békül
Fehér szobában,, csendes szobában,
virágaival — mégis magában,
míg igy elmereng, a kertben alant
reszkető kézben megzendül .a lant ;
foszló hurokról sir fel a nóta,
ki az életet robotba rótta,
• ?fJB*bt,-=trr»ek- <ju.min*' reUrt^"
meddő vérvágyak békőkba verték,
kinek epedő koldus énekét
'
a gazdag szivek gúnnyal megvetek ;
virághoz lépett, csak vissza, vissza,
nem akadt egy sem kelyhét, mely nyissa,
céltalan járt kelt, nyugtot nem talált,
átkozta éltél, hívta a halált,
ekkor nesztelen hunyt pillájára
álom lopózott. Ezóta várja,
hogy valóra vál végre itt álma,
s a kit ugy keres, itt feltalálja . . .
Fiacskáin, furább nem tudom mesém,
Tó v a g y a tündér, az ifjú meg én.
tdvaráy
Harcéi.
>

Kíváncsi kézzel szőttem a fátylat, .
könnyel -gyöngyöztem, miker nem láttak;
suhogó szárnnyal susogó szellő
s::álli vele messze, hol más-szín a felhő...
Vártam az ifjút . . . s most félek tőle,
tán jobb is volna, ha nem is jönne :
mit tettem akkor, én szerencsétlen,
ha 0 győz nem lesz.. Élet az Éltem,
panasztól lesz majd hangos szép hazánk,
- s bár-'nem születtünk mégis meghalnánk,
fekete lesz az ég jácint kékeu_
TüodéM'rszágnak örökre vége.
.
De ha győzök is, kegyetlen Végzet,
meghasad szive, megszün egy Élet;
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Igen hatásos képek is mutatják, hogy
Széljegyzetek.
milyen is volt az illető fél a osodaszer
Londonban a választójogért pofnszkodhasználata előtt és azután. Igazán nem nak, verik be az ablakokat, lümek-zuznak,
kell csodálkoznunk az ó-kori nők hiszé műkincseket semisilenek meg a nők. A ma
kenységen. m>kor a modern hölgyek is gyar nő ennyire soha sem vetemedett; a
a legnagyobb hiszékenységgel kultiválják magyar nő okosabb, intelligensebb és. ha
a bűvös erejű csodaszereket! És hány nálunk is vannak derek nfik, akik a maguk
jogaikért küzdenek, teszik azl nemes fegyve
férfi rámegy a lépre, mikor olvassa,
rekkel, nemes< ambícióval, meggyőző érvekkel
hogy nincs többé kopaszfej!
és nem kevesebb intelligens eljárással. Hogy
Hála istennek, hogy ma már mégis Magyarországban is akadnak esetleg, ugy
oktatják, tanítják még a népiskolában elvélve, iU-atáotl egyes hölgyek, akik túllépik
is a természettan elemeit és az egész a határt, ar Illetőknek talán .megbiccent* in
ségtant s bizony nincs annyi babonás tellektuális lényében rejlik, avagy már ma
gukba szívták az angol szüffrazseltck. hösköember, mint csak néhány évtizeddel
dési mániáját, akik »minden arou« föl akar
ezelőtt is volt. Különösen a leányisko nak tűnni a világ piacán, sőt készek »áz
lák föladata, hogy e tekintetben kellő eszméért, mariiromságot is .szenvedni*._.fölvilágositással iparkodjanak a babona
Ilyen kis nő baba az a Micike -is, aki
kiirtásán és az okos édesanyák hassa az ország délvidékén .harcias kedvében,
nak oda, hogy gyermekeik a babonás- síkra szállott apjának becsületéért, mintha
kodásnak, a csodaszereknek áldozataivá az az apa gyönge volt volna állítólag meg
sértett becsületét megvédelmezni. Ugyanis:
ne legyenek!
Egy

Alig csöndesedett el a Haertl Lujzaaffér, akadt egy másik követője: a kis Mici,
ki eddig a babáival játszott, ki eddig csak a
mama-papa nádpálcáját ismerhette, bottal
felfegyverkezve megtámodott egy hatalmas
termetű bácsit az utcán.

leányról.

Anyám! fiad beteg.
Sajgó sebére nincsen ir.
Hidd el, sokat szenved.
De azért siroi sohse sir.
Könnyezve
Anya az ő
Ha segitni
Feláldozná

nézi az
beteg fiát:
tudna,
érte m.gát.

Szól a fiu ismét:
Anyám! menj ahhoz a lányhoz.
Mondd neki szeretem,
JOjjőn el a betegágyhoz!
Tudom nehezedre
Esik, édes, e kérésem,
Tedd meg ezt mégegyszer,
Hisz ez utolsó reményem.
Elmegy a jó anya,
A beteg pedig várva vár.
I l i lesz a felelet,
Eljőe hozzá a leány?
Haza ér j é anyja.
De csak maga vau egyedül;
Nem jOll el a leány,
Nem jöhet, — mulatni készül ,
Lány a bálteremben
Mulatozik kéjes vággyal,
Szegény beteg fiu
Nem bir szörnyű fájdalmával.
A nagy vigasságtól
Elhangzik hozzá egy nóta,
S amig ez sírva szól,
Megszűnik minden fájdalma.
KDnt a temetőben
Egy ujabb sirt hantolgalnak.
. A megtört j ő szülők

Legszelídebb kifejezései ezek voltak :
„Te gazember ! Te becsülelrabló ! Te vad
rác !" Aztán lesújtott, büntetett a kicsike a
bottal, nyolcszor egymás után és lekópdösle
a főszolgabíró bác.-ii. akinek a kis lány pa
pájával hosszú, kínos ú.ye, pürösködése volt.
Hál kis baba, maga 15 éves kis Micike,
ez a köpködés nem volt szép, ez csúnya
volt. Ezért nem bánnám, ha a mama-papa
ugy gondolkoznának, hogy „kél vége van a
botnak" és egy kicsit magát is elnáspángolnák.
Csak ugy, mint a kis babákat szokás, hogy
ne nagyon lajjon, óvatosan, ne hogy csontot
érjen a pálca. Nagy büntetés persze mégsem
volna igazságos, hiszen alapjában véve gyö
nyörű dolog az, hogy egy 15 éves Micikében
akkora bátorság van és akkora szfí.'i szere
tet, hogy telviz idején, éhesen, fázósan eluta
zik egy faluba, olt reggeltől délig vár az utcán
és mikor meglátja a papája ellenségéi, nem
ijed meg a nagy embertől, hanem elszántan
neki megy, pedig tudja, biztosan tudja, hogy
a vtsztes könnyen ő lehet.
Ez mind szép, nagyon szép, de lássa,
kis baba, a.:ért mégsem volt szüksége magácskának erre a kinos szenzációra. Gyöngék a
kis lányok ahhoz, hogy a papa becsületét
védelmezzék. Elvégzik azt a papák maguk
is. De ha már szükség van a kis lányok
beavatkozására, van nekik más fegyverük is,
mint a bot. Talán többre ment volna azzal

Janó.

Messze távol hazájától
Haldoklik egy szegény vándor;
Messze távol szép hónától
Bncsuzik el a világtól.
Bár otthon sincs már senkije,
Mégis visszavágyik szive;
Visszavágyik hazájába,
Pedig nincs ott rokonsága . . .
Messze távol idegenben
Cgy halt meg mint ismeretlen:
Mindenkitől elhagyatva
Indult el a hosszú ulra.

Krónika.
. . . És mikoron pedig a hatalmas
oroszlán megvénhedik valaha, eljőve a szamár
és oldalbarugja vala őt, hogy ilyképpen töl
tené ki rajta bosszúját.
Ilyenféleképpen hangzik az a keleti mese,
mely az elaggott oroszlán végnapjairól szól.
S ilyeténképpen játszódik le Európa színpadán
a hatalmas ozmán birodalom haldoklása
napjainkban.
Mert mit csürjük-csavarjnk a dolgot,
a próféta zöld köpenyét bizony alaposa i k i 
kezdte az a nagy moly, amit »uj idők.-nek,
vagy másként .haladásnak, nevezünk. A
próféta zö'd köpenye ma már egy ócska lom,
pedig nem is régen még, pár évszázaddal
ezelőtt az egész kontinens hasra feküdt előtte.
Akkor mi, magyarok voltunk Nyugat
kapuja, mi védtük a képromboló félhold ellen
Európa selymes városait Talán épp ez a
hajdani vitézkedésünk ártott meg Mert bizony
bizony mi harcos magyarok mindig kardot
forgattunk s egészen megfeledkeztünk ezalatt
a toll, ecset, véső és sok más békés, kultúrát
teremtő szerszámról.Tőrökverő harcainkban a
töröknél is tűrökebbek lettünk, jó lenne tehát
okulnunk a balkáni állapotokon.
Mert mi történik a balkánon? Utálatos
osztozkodás, amit magas diplomáciai nyelven
• békesség csinálásnak. hívnak. Hogy pedig a
nagyhatalmak .békesség csinálási< kedvének
még nincs béke, az onnan ered, mert nem
a.
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| szemfülesebb, az ügyesebb nyer.
van egy kis lánya és a~gyermeki 'szeletet, a
Igy játszódik le a Balkánon Törökország
£Jfi
^ " ™szemhen
*•
". ó p a í hatalmak a keleü
s ha3igazságtalan
vo, t magukkal
talan igyekezett volna azt jóvá
' S£
'• 7
l " ' ^
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.
közbe egymást is kopáu rúgják, nehogy az
De még a botot is megbocsájtanám ma- ! öreg oroszlán végleg felforduljon.
ganak, k.s lany. kis bátor lány, de a köpkö- j
Mert uramisten, mi történne akkor?
dést nem-lehet megboesájtani. Ezért n e m !
• Bizony-bizoi.y egymást rugdalnák agyon
bannam, ha a szoknyáját egy kissé kiporol- • a döglött oroszlán bőre miatt.
8 a S Z

Az élőt mellőzte,
Nem tudta soha becsülni,
or már késő volt
Ite igazán szerelni.

A Vándor halála.

és-helyettszépen-"másikra, mindenik zsírosabb

beszélni kezd,

A hűtlennek pedig
—
Eltűnt a régi nyugalma,
A már elköltözött
Szerelmes! ő is siratja.

nák a szülei. A többiért pedig, a jó léikéért^
a nagy szeretetéért és a bátorságáért, ami
nem utolsó dolog egy olyan csöpp babánál,
öleljék keblükre és csókolják pirosra a. sok
izgalomtól bizonyára .-apadt kis arcocskáját.
Roné.
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Vármegyénk a kormány elles. A Tár- ,
megyei torvényhatósági bizottságnak hétfőn
tartott közgyűlésén Náray-Szabó László indít
ványt nyújtott be, mely szerint a kormánynak
Lizalom volna megszavazandó. A munkapárti
Náray-Szabó indítványát nagy ellentmondások
kal fogadták, különösen Bezerédj István éa
Weöreös István tartottal ellene nagy hatást
keltó beszédet. Végre is szavazásra került a
sor s a közgyűlés 115 szavazattal 114 ellen
napirendre tért az indítvány felett.
üj szolgabíró. Krenner István dr. tb.
szolgabiránkat Vasvármegye törvényhatósága
a hétfőn tartott közgyűlésen szolgabiróvá
választotta meg s ily minőségben a vármegyei
főispán Felsőőrre helyezte á t
Bankett. Az uri kaszinó tegnap tartotta
rendes évi közgyűlését, melyet a GrifTben
hangos bankett követett
Áthelyezés. A főispán Mezihradszky
Lajos tiszteletbeli vármegyei aljegyzőt Krenner
István dr. helyére, a czelldömölki szolgabíró
sághoz áthelyezte.
A főispán ebédjére mult hétfőn többen
kaptak' meghívást, akik mind megjelentek.
Ezek közt voltak : Bezerédy István, Kttingshansen Kálmán dr.. Hollósy Rupert, Herbst
Géza, Hertelendy Gyula, Hauler János, Hor
váth István c. püspök, Jánossy Gábor, K i 
rály János dr.. Krenner István dr., Hasát
Mihály, Okolicsányi Dénes, Pletnits Ferenc
dr., Radó Gyula dr., Radó Lajos, Takách Már
ton, Tuboly Lajos, Végh Endre slb.
Bardoaiy László szombathelyi főügyészi
helyettes címmel és jelleggel fölruházott kir.
ügyész, betegségére való tekintettel, nyuga
lomba lépett amely alkalommal sok évi és
buzgó szolgálatáért legfölső elismerésben ré
szesült
Eljegyzés. Mészáros István kemeneshőgyészi ev. lelkész jegyetváltott Bárdossy
Gizuska urleánnyal Répcelakon.
Tanítói államsegély. A m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszter Németh András
jánosházai rom. kath. tanító részére 200 K
államsegélyt engedélyezett I . korpótlék cimeo.
Állami kisdedóvó. Néhai özv. Nagy
Károlyné, születelt Sigmond Apolónia Kissom'yön létesítendő óvóintézet céljaira szép
hagyományt tett, aminek fölhasználásával
Kissomlyón állami kisdedóvóintézetet fognak
fölállítani. A közoktatásügyiminiszter ugyanis
elrendelte, hogy ez irányban a tárgyalás meg
tartassák.
Adomány a Félix-Iiget alapja javára.
Utóbbi időben a következő adományok foly
tak be a liget-alap pénztárába: Takács Fe
renc ny. mozdonyfelvigyázó úrtól 3 K, január
18-án megtartott ifjúsági mulatság liszta
jövedelmének fele 183 K 58 fillér, a Keme
nesaljái Takarékpénztártól 50 K, a Kemenes
aljái Hitelbanktól 50 K, « folyó hó 1-én
megtartott vasutas bál jövedelméből 9 K 14
fillér. Összesen 295 K 72 fillér. Fogadják a
|t-c^aiAesf«ltO-••a^m<HyTO'éVa llgtt^álSv íieéffieli'
hálás köszönetemet Gőttmann
Bódog h.
_ ——pénztárnok. — -——
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Választások a vármegyén. Mult hétfőn
roppant érdeklődés mellett történlek meg
Szombathelyen a vármegye közgyűlésén a
választások. A törvényhatósági tagok oly nagy
számmal jelentek meg, hogy a nagyterem a
szó szoros értelmében teljesen megtelt. Az
árvaszéki elnöki állásra ketten pályáztak:
Gaiger Ignác eddigi helyettes elnök és Szakáts Manó. Amint a főispán Gaiger nevét
említet te. lelkes éljenzés hangzott föl a terem
ben. Különben Szakíts Mané visszalépett kö
vetkezésképen Gaiger Ignácot egyhangúlag
választották meg. — Az árvaszéki Ülnöki ál
lásra is ketten pályáztak, névszerint Ettingshausen Kálmán dr. és Dezse Gyula. Amint a
főispán az elsőnek jelölt Etlingshausen nevét
emiitette, ismét kitört az éljenzés; természe
tesen meg is választották árvaszéki ülnöknek.
Ezzel megüresedett egy szolgabírói állás,
amelyre, mivel Rnpprecht Imre a hosszabb
szolgálati időt tekintve nem pályázott, Kren
ner István dr.-t egyhangúlag választották meg.
Etlingshausen és Krenner nyomban le is tet
ték az esküt mig Gaigert hiába keresték,
várták, tehát ő bizonyára későbben 'ette le
áz előirt esküt Ezután következett az izgal
mas választás. A kérdés az volt: k i legyen
az árvaszéki elnök-helyetles.Olyan hars kelet
kezett, aminő csak nagy ritkán fordul elő,
legfölebb olyankor, mikor a vármegyeházán a
part politika dominál. A főispán elrendelte a
névszerinti szavazást de ezt megelőzőleg az
alispán hangsúlyozta, hogy a legidősebb ülnö
köt szokás ily alkalommal elnökhelyettesnek
megválasztani, tehát Jánossy Gábort ajánlja,
ellenben Maróthy László dr. Szakáts Manó
mellett szólalt fel, akit ez állásra rátermett
ségénél és érdemeinél lógva melegen ajánl.
Előre látható volt hogy erős lesz a kurdélem. Összeadatván a szavazatok, kitűnt, hogy
Jánossy ra 155, Szakátsra 154 szavazat esett,
előbbi tehát egy szótöbbséggel győzött — A z
állandó választmányba közfelkiáltással bevá
lasztották Éhen Gyulát Engel Sámuel drt és
Gaiger Ignácot; a laktanya választmányba
Mezichradszky Kálmán drt, a nemesi pénztárt
kezelő választmányba Kárai-Szabó Lászlót: a
közegészségügyi választmányba Kovács Sán
dort, Tempel Ferenc drt, Dvorszky Béla drt,
Vidos Árpádot; a Szombathely és Kőszeg vá
rosaiban esetleg tartandó tisztújításra helyet
tes elnököl Radó Gyula dr. főjegyzőt
Köszönetnyilvánítás. A Kemenesaljái
Közg. Hitelbank mult évi nyereményéből 20
koronát adományozott a helybeli Sport
Klubnak. Az adományért hálás köszönetét
nyilvánítja a klub elnöksége.
A polgári olvasókör ma délután 5
órakor választmányt ülést tart a saját körhelyiségébeif Ez ülésen fogják megállapítani
az evi rendes közgyűlés napját és annak tár
gyalás alá kerülő programmját
,
A mezőgazdasági bizottság ülése csü
törtökön fog megtartatni a szolgabírói hiva
talban Takách Márton főszolgabíró elnöklete
alatt Ugyanekkor fogják meghatározni a tenyész apaállatok megvizsgálásának napját.
Sorozás. Mint értesülünk, a sorozást
járásunkra nézve március 13, 14 és 15-én
Infpk- r,>ll^,^frvit --mBgt«iijiiii-j<» ikSÜMlll
szerinti beosztást lapunk legközelebbi számá
ban fogjuk közzétenni.
T

?

•

Tánciskolái kirak. Konca Jenő helybeli
tánctanár növendékei részére raárc. hó 8-án
koszorúcskát rendez a Korona-szálló nagyter
mében. Erre a mulatságra meghívja a szülő
ket és a tánckedvelő ifjúságot is. A meghívók
a hét lolyamán kerülnek szétküldés alá..Ma
este szintén nagy hölgyestély lesz a haladók
részére. Koncz tánctanár nyári kurzust is fog
tartani a tanulni kiváoó növendékek számára.
Elitéit rendőr. November hó 4-én éjjel
megverték Hokhold Mihály péksegédet, aki a
szolgálatot teljesítő Kovács Imre és Rosta
Ferenc rendőrökhöz fordult oltalomért Hok
hold nem valami udvarias formában adhatta
elő panaszát mert a rendőrök bizony nem
keztyus kézzel kezelték a panaszost Rosta
Ferenc ugyanis többször arculütötte Hokholdot,
aki ezért bántalmazóját hivatali hatalommal
való visszaélés cimén feljelentette. Rosta
viszont azért tett Hokhold ellen feljelentést,
mert ez őt mellbelökte, kardját elvette, szóval
a hatóság ellen erőszakkal élt. A kir. törvény
szék f. hó 18-án ítélkezett ebben az ügyben.
Minthogy a pékséged azzal érvelt, hogy Önvé
delemből kelt dola' odásra a rendőrrel, kardját
is azért vette el tőle, hogy ne bántalmazhassa,
sikerűit magát tisztára mosni, mire fel is
mentették. A rendőr már nem tudott ily si
kerrel védekezni, amiért a törvényszék 14
uapi logházra ítélte el.
Hódoló fölirat Vasvármegye hódoló fölira
tot intéz hajót bajor kir.
uralkodó-herceghtt.
íme annak szépen megfogalmazott szövege: Fen
séges Királyi Regensherceg U r ! Hódolatteljesen
tisztelt Urunk I Bajorország feletti uralkodá
sának megkezdése nemcsak hű bajor népe
között keltett kitörő lelkesedést és örömet,
hanem Magyarország Vasvármegyéjében is,
melynek közönsége Fenségedben nemcsak
földbirtokosát, hanem igazi jóakaróját is tisz
telheti Kimondhatatlan az a tisztáiét és
ragaszkodás, melyet Királyi Fenséged magas
személye iránt érzünk, mert számtalanszor
tanújelét adta a magyarok iránti barátságá
nak, erűljár társadalmi, kulturális, jótékonysági
és gazdasági mozgalmaink támogatásában,
hathatós pártfogásába veszi az egyeseknek és
a közéletnek minden helyes és segítségre
szoruló törekvéseit, leereszkedő nyájas modo
rával meghódított vármegyénkben szegényt és
gazdagot egyaránt, ugy, hogy — ha szabad
igy kifejez:.ünk magunkat, — Királyi Fensé
gedet vnrmegyénkhez is tartozandónak szá
mítjuk. Engedje meg Királyi Fenséged, hogy
ezen érzelmeink hatása és azok nyilvánítása
mellett uralkodása megkezdése alkalmával'
irániunk való kegyes jóságáért soha meg nem
szűnő hálánk hangoztatása mellett alázatos
tisztelettel és igaz szívvel kívánjuk, hogy az
isteni Gondviselés Királyi Fenségednek az
emberi kor legvégső határáig életet és egész
séget adva, megengedje, hogy hosszú időig
szerencsésen és dicsőségteljesen uralkodjék
szép országa fölött Hódoló tisztelettel öröklünk
Királyi Fenségednek Szombathelyen Vasvár
megye törvényhatósági bizottságának 1913.
évi februáris J u r á n a k . 17 JÜfcáo. (actotl .éssfer.zraer
gyedes "rendes közgyűléséből. Vasvármegye
közönségének megbízásából: Herbst Géza,
alispán.'
•" .

Selejtes kemény
Czelldömölk
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Kovács,

tesüi

Szóló és gytaölesvéáekezériciininel

minden szőlő és gyümölcsjulajdonost érdeklő
könyvet adott ki a bodapMÍT .Forhin. gyár,
Koazta
József,
Vágó
Sándor,
Zorkóczy, Váci ut 93. A hasznom könyvecske, amelyet
Német, Smísz, Vörös és az ország több neves kívánatra minden nazdának megküldenek,
festőművészei f. hó 21-161 kezdődőié- képki- részletesen ismerteti a gy.-.r összes vegyi ké
allitást rendeznek városunkban a
Griffszálloda szítményeit, amelynek használásával a szőlő
termében. Ezen a tárlaton kiállított képek oly és gyümölcstermelést sokszorosan fokozni
lehet. — Hazánkban ez az első és egyedüli
gyönyörű alkotásai fentnevezett művészeknek,
gyár, amely feladatául tűzte ki, hogy a gazda
hogy bizonyára elragadtatással beszél azokról közönség segítségére legyen mezőgazdasági
városunk közönsége. A kiállítás március 2-án munkájában..
zárul képtombolával.
Belépőjegy : Álllandójegy
Trónörökösből ügyvéd, üanilo hercege
2 K, személyjegy 00 Bllér. Nyitva délelőtt Behamzin dahomeyi exszaltánnak a fia és
4—12-ig, délután léi 3—7-ig. Városunk a a Dahomey egykori trónörököse, aki egyetemi j
vidék közönségének még nem volt alkalma tanulmányait a .párisi egyetemen • végezte,
tegnap tette le az ügyvédi esküt a párisi
helyben ilyen magas nívc'n álló kiállítást lát
törvényszék el.-ö bizottsága előtt. A trónörökös,
hatni, így meg vagyunk róla győződve, hógj ügyvéd Parisban nyíl ügyvédi irodát.
nemcsak szép számmal látogatja majd a
A gőzgépkezelök és kazánfűtők leg- :
tárlatot, de sok szép alkotást nem is enged közelebbi képesítő vizsgálatait Sopronban
Árpád,

Sttpesy-Kutzka

Jenő,Hollós

továbbvinni, feszti, Szepessy-Kuszka,

Károly,

Kézdi,-

Kovacs, Hollós képeiből bizonyára nem egyet
tilálunk majd a tehetősebb családok szobái
nak falán, — tanúbizonyságául ann k a
nüvészi érzéknek, melyről többször irtnnk
már e lap hasábjain.
Sok akutja. Városunktan napról-napra
megbutránykoztató látváuyosságot nyújtanak
az elszaporodott, csavargó kutyák marakodá
sai s ez a gyengébb idegzetű járókelőkre
ártalmas hatással van. Ez az anomália nem
csak a város központjában észlelhető, hanem
a külső városrészekben is, \pl. az újtelepen
- ahol nemcsak egymásra nézve válnak vesze
delmessé a kóbor ebek, de az arra menők
biztonságát is veszélyeztetik. A Rákóczy-utca
éa Árpád-utca sarkán egy vasúti kalauznak
kéVhalalmas kutyája tartja rettegésben éjjel
nappal a közönséget s mitha éppen ez volna
célja gazdájuknak, kapujaDak alján oly kivá
gást eszközölt, hogy a kutyák azon mindenkor i
kirohanhatnak az utcára. Csodálkozunk aton,-"
hogy a városi hatóságnak ezen tűrhetetlen
állapotok eddig még nem tűntek fel.

március 2 dik napján délelőtt 9 órákor a Sím- i
roni városi vill.nuostW' pen tartják meg. A
kellően felszereit vizsgál.!i
nén'yek a ni. .
kir. -kerületi \y iriéMgyelöséghez ' küldendők;
Sopron Deák-ti r R. ?z.

Eladó szőlő.
Sághegyen, a legjobb ré
szen fekvő, néhai Csete Károly
rr

•

mm

örököse távolléte miatt azonnal
J eladja. Felvilágosítást ad Ker
tész 'Mihály Alsóságon, vagy
\ a tulajdonos Kovács János
Sopron g\ óri indóház-utca 13.

ELADÓ HÁZ.
l i

á

z

#

a város ffcgforgalmasabb he
lyén, áll A lakásból, nagy pin
cével, kapuszinnel, nagy kert
tel azonnal eladó.
Bóvebb értesítés nyerhető
a kiadóhivatalban.

1

Szőlöoltxányok I
Ajánlom teljes szavatosság meí I
lett fajtiszta egyéskétéves eazdag grökérzetü szokváuyminóségu fásoltvá
nyaimat a legjobb bor- és csemegefajok
ban. Közöttük „Kreáca" Bánáti Rizling,
a legkitűnőbbnek bizonyult és rcmlkivüi
bőtermő borszőlő és „Kascat Csaba
gyöngye" a legkorábban érő csemege
szőlő. Ezenkívül Riparia Portális és
Rnpestris-KonÜCOla sima es gyökeres
alanyvesszők a legjutányosabb árak
mellet!. •

Szerkesztői üzenetek.
/

„Erzsébet szó'Ió'oltyánytelep"

?

Tulajdonos: Schmidt Mátyás BOGÁROS
~
íToronlálmegye.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

PALM4

nyihanyo-ukzilasiyk-

Vas- és Sopron vármegye között
Várkesz'ö községnél a határ-kiigazítás már
régóla fozialkoztatla az illetékes halóságokat.
A belügyminiszter a két varmegye határozatát'
ao.-t helybenhagyta és igy Várkeszö községe
•:0I6 négyszögöl területrész* Scpronvármegye
1.: ihavzr-o.i-dr-w községéhez fog. etatoltatnl. ,
4iózérdek-kivama meg-akel vármegye közötti.]
•1 itárvonál m^íelelo megáilapitítsát, ami eziii- [
SÜJ&ÖJ U l i ^
•-- • Á ' i -

ri

Egy újonnan épüli

- Léggömb által elért legnagyobb ma
gasság. A felső légrétegek kikutatására ez
évtől kezdve Magyarországon is bocsátanak •'.
föl úgynevezett sondaléggömböket, a melyek !
regisztráló mérőműszerekkel és ejtőernyővel '
vannak ellátva. Nagy magiságban a léggömb I
szétpukkad és a műszerek az ejtőernyővel '•
leszállnak. A külföld nagyobb-államaiban már |
jó idő óla folynak ekísérletek. Ez ideig a {
legnagyobb magasságba emelkedett az a léggömb, melyet a mait év december 7-én eresz- !
teltek föl Páduában. E léggömb magasságot- |
regisztráló készüléke ugyanis 37.700 métert l
jelzett. A legkisebb hőmérséklet 19.730 méter
magasságban V O I L tndnilíik — 5G.9 fok, '
37.700 meter^mágasságban a liöihérséklet csak j
— 51.6 fok volt és a levegőnyomás 3 mili- I
méter higanyoszlop. A léggömb kaucsukból
készült, átmérője 1.(1 méter volt. '

Aa Utelafc pecmttift. *> közoktatásügyi j
.liiriszler elrendelte, hogy az elemi iskolák' '|
Uuden F. Czelldömölk. .1 óbbat várunk.
pecsétjének körirata csak magyar nyelvű lehet.
A .belügyminiszterrel egyértőleg elrendelte "a jA mait. h ii sikerű tebb v •lt. Ebben a mun
i kOznklatásűgyimiiiiszter, hogy- minden egyes ' kában n.-incsak i rímek döcögnek, de az
Községi és felekezeti iskola részére olyan j Uiemek határozottan kifogás ajá esnek.
kiállítású bélyegző (pecsét) szereztessék- be, !
K. Qyörgy. Kérdésevei 'furdatjim'vala
amelynek Köriratában magyar nyelven" az j
iskola fokozata és jellege s a helységnek az-j mely iniezM igazzatoságához, ahonnan, kime
az 1808: IV. Tc. 5. szakasza értelmében meg-, j rítő választ fog kapni, Legcélszerűbb lesz, ha
állapított hivatalos neve is föl van tűntetve. ! oda foidiil felvilágosilásérl, ahova t'pen be
Azok az ttkolafön tartok, melyek a nem magyar i szeretne iratkozni.
i inni • vü iskola részéről kiadandó iskolai
•légbiisiiyitvany rovatait a magyarnyelv mel
lett az iskola tannyelvének megfelelő nyelven
kiakarják tölteni, jogOfitva varnak az isKula pecsétjének köriiatában az iskola foko
zatát és jellegét megjelölő magyar körirat '
mellett másods. rban az iskola tannyelvének
megfelelő köriratot is alkalmazni. Ez a köriral
a magyar nyelvű körirat méreteit tui nem
haladhatja. Az elemi és IsméÜőiskolaí v< L;
iratu bélyegző alkalmazható. A I
em ._a
P'-csétje alkalmazható.

1
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valódi

kaucsuk-cipősarok!

DOBOZA,
MINŐSÉGE:|
ARANY

-2L

|

5

oldal.

KEMENESALJA

£. szám.

Steckenpferd
liliomtejszappan

Egy ügyes íiu Patyi Jónás
czelldömölki bádogosnál ked
vező feltételek mellett azon
nal felvétetik.

SZŐLŐOTLVÁNY

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fiálrásznzletekben 80 [
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású
női kézápolásra a Bergmann >Manera<
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért
mindenQtt kapható.

szőlővesszők és kitünö éntielléki
hegyi borokról tessék azonnal
egy levelezőlapon I N 6 T E N
kérni a most megjelent- legújabb

Hornyolt cserép
és géptégla

•agy képes föárjegyzéket,
mely bárkinek és azonnal megküldetik. A Je.gnag.vobb és a legjobb'
hírnek örvendő érmelléki szölóoltványok és vesszőszaporitó telepek
tulajdonosa; cime :

kitűnő minőségű kapható

özv. Tory Györgynó

Györgyeyich és Lakatos

téglagyáriban Czelldömölkön.

Szőlőnagybirtokosok

Hornyolt cserép I- rendű 70 K.

Tartósságért

Székelyhíd, (Bibarmegye).

szavatolás.

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt,
rendelje meg—
Győrött, Böbék Dánielné
Megyeház-utca 9. szám alatt levő
mellfűzőkülönlegességi műtermében.
A legújabb francia reform vagy
igen kényelmes halcsont nélküli
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin
tén elfogadtatik.

Szőlőbirtokosok

-szőr
nevesebb

Ugyanott utazónó felvétetik.

különös figyelmébe!
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Ha FORHIN-nal permetez, Réz
kénporral poros és BAGOLLAL
öli a szölömolyt:
mert a

520T
Kevesebb
a munka,
SZOT •
Kevesebb,

amuakaber!

Értesítés.
Van szerencsém tudomá
sára adni a nagyérdemű közön
ségnek, hogy Vönöczkön volt

kömüvesüzletemet
| . .CaaUdöm öltoe, J m m i k * ,
31-ík
számn házba helyez
tem. Kérem a nagyérdemű kö
zönség szíves pártfogását.
Kiváló tisztelettel

•Bokányi

Károly

kőművesmester.

r o it i i i
\
a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönő- és elismerő-levél ta
núsága szerint mindenQtt a legnagyobb megelégedéssel használják.
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F riI-?HT\ '
* <
vízbe dobva azonnal oldódik es biztosan
"JC L r X i l l l i l pusztítja a peronosspsrát; egy kész anyag, főalkatrésza
rézgá'ic, tapadókénesséje oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; hasz
nálata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent, mert az anyag teljesen kész !
d A - i i nt r . l nah^ewrÁarrabhasználjanak saját érdekükben kaliforniai lét,
XXj U I U U I L ö l V o r t ü l S Z o l i .
gyümólcsrovarok elleni védekezésre rovarenyvet minden kártékony rovar lekötésére, rovarfogó étet az összes kártékony
fogására, Laurinát a rovarok ' ' ^ y ' ^ ^ ^ ^ - ^ j ^ F J ^ i ^ j ^ i j y ^ , "
;l

Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotin Qnassiakivonatot
permetezésére, Topó mórt mezei egerek pusztítására; Pampilt rovarolr é3
elfogására. Tessék mindezen cikkekről - kimerítő leírást és használati
kérni, melyet ingyen e.. bérmentve kaid az összes érdeklődőknek

FORHIN

faiskolák
darazsak
ntasitást
a

szölöpermetezési anyaggyár
B U D A P E S T ,

VI.,

Valamint képviselője: Rosenthal Lipót Ozelldömölk,
Szombathely, WentzI Ede Kószeg.

Séfet.

Váci-nt

93,'v.

HofTmann

Ernő

I

8

6 . oldal

KEMENESALJA

szám

Egy diszes C S I L L Á R
a villany berendezése miatt olcsón eladó.
Bővebb értesítés nyerhető a kiadóhivatalban.

Virágkereskedés.

— Yiiiamos

Tisztelettel hozom a n. é. kö
zönség becses tudomására, hogy

daráló-malom.

Van szerencsém a n. é. k ö z ö n s é g b. tudomásira hozni, hogy
CieUdömölköE, a Gyár-ntcában levi telkemen (Kórház-kert mellett)

CzeUdömölkön, a Központi-kávé
ház melletti üzlethelyiségben

V I L L A M Ü Z E M Í J

virágcsarnokot

daráló malmot

rendeztem be.
/
Minden időben vágott és cse
rép virágokból nagy választékot
tartok.
Alkalmi csokrokat a legislésesebben. olcsón készítek.

rendeztem be.
Elvállalom mindennemű gabonanemüek darálását, melyet kifo
gástalanul végzek.
A darálást hétfőn, csütörtökön és szombati napon egész na
pokon, a többi napokon a fa-fürészelést teljesítem. Rossz idő esetén
pedig szintén darálok.
Fótörekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű közönséget
a leiglelkiismeretesehben szolgáljam ki.
.
Becses pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

B. pártfogást kérve
kiváló tisztelettel

Berecz Lajos
kereskedelmi kertész.

VAUBA

KLAPPER

GYÍJRSY

FtJLÓP bútoráruháza

Czelldömölkön (Gayer ház)

a legelőnyösebb bevásárlási forrás.
Ugy^ készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt áron
kaphatók itt különféle

kézitáskák, szőnyegek,
• f ^ ,
•
• • ^
M% függönyök, ágygarniturák, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk, fésűk, hajdiszek,
pipere és fodrászat! cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban.
w

—

'—;

:——-—.—i

—•-

;—:—1_

,

*

••••

.

;

'•

Teljes szoba- és- konyhaberende.zések.
•

Nyomatot -Kokgreve Nándor-vülanyeríre berendezett könyvnyomdáján:
an Czelldömölk.
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