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KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Előfizetési á r a : Egész érre 8 korona, félévre 4 
korona, negyedévre 2 korona, 

Egyes szám ára darabonként 20 fillér. 

Felelés szerkesaM: 

wmm NÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmólkOn. 
Ide intézendők a szellemi reszt illető közlemények 

hirdetések és mindennemO pénrilletékek. 

Kereskedőink érdekei. 
Az Országos Magyar Kereskedelmi. 

Egyesület szervezkedésre hívja föl sz 
ország kereskedőit. A gazdasági élet 
tanulságai és keservei a tömörülés és 
együttes munka irányába terelték a ke
reskedői osztályt. A kereskedők kezdik 
fölismerni a maguk helyét az ország 
gazdasági és Mrsadí'ini életében és 
annak megfelelőleg a szervezkedés mun
kájához lát • országos egyesületük. Az 
öntudatos együttműködés, a jogos ma
gánérdeknek a közérdekkel való har
monikus összeegyeztetése hozhatja csak 
meg a mai válságos helyzetben a magyar 
kereskedelem fölvirágzását. 

Az öntudatra ébredd kereskedői 
fölfogásnak szükségképen el kell jutnia 
ahhoz a pouthoz, hogy a közös mun
kát ne csak a közéleli kérdésben vál
lalja magára, hanem közvetlen is föl 
kell a kereskedőknek ismerniök azt az 
igazságot, hogy egymásban ne csak ver
senytársaikat lássák, hanem egy cso
porthoz tartozóknak tekintsék magukat, 
akiknek sok jelentős érdekközösségük 
áll fönn még a mindennapi üzletvitel
ben is. 

A mostani pénzkriv.is legsúlyosabb 
sebesültjei kétségkívül a kereskedők. A 
pénzintézetek és az áruhitelezők az előre 

megszabott fizetési határidők pontos be-
Tartását szigorúan követelik a kereske
dőktől. Viszont az ö vevőik — ezulta! 
még inkább, mint máskor — nem mu
tálnak fizetési hajlandóságot és a szo
rongatott kereskedő sem mer velük 
szemben föllépni, mivel erélyes föllépés 
lolytán vevője megsértődnék és mis 
kereskedőhöz pártolna át. B jelen nehéz 
viszonyok közt mutatkozik csak meg 
valójában, hogy a kereskedő számára 
milyen hátrányt jelent — Hhitelezésé-
nek rendezetlensége. Az üzletet óriás 
improduktív töke bénítja meg, vagy hát
ráltatja fejlődésében, rendezetlenné tes-.i 
az egész üzletvitelt, amely a vásárlók 
fizetésének pontos haláridejére be nem 
rendezkedik. • A vevőhöz számlái kül
deni sértésszámba megy, t'jry tekintik, 
mint zaklatást és bizalmatlanság kife
jezését, vagy mint a kereskedő vagyoni 
megingásának kétségtelen bizonyságát. 

A kereskedőknek e lehetetlen álla
potok megszüntetésére minden erejük
kel hatniok keM. Ók, kik saját köteles
ségeik pontos teljesítésére rendelkeztek 
be, — erre kell, hogy neveljék a vá
sárló közönséget is.") E munkára azon
ban természetesen megfelelő szervezet 

erélyes és folytonos, tapintatos és emel
lett következetes munkájára és vala
mennyi kereskedő összmtködéséra van 
nélkülözhetetlen szükség. A kereskedő 
egész üzletvitele egészségesebb alapokra 
fektelódik ezáltal a egész gazdasági éle
tünk általános bitelviszonyaink állandó 
megjavulása járna karöltve ezzel. 

8. N. 

•} M nóVn téren, rr-inden bránzsban szükséges 
a ntrel.'í, szok'iláj, ok!' Í J ; a kereskedők i« fogadjak 
el és gyakorolják eit BT elvet. B Gy. 

Házinyultenyésztés. 
ii. 

Mult heti cikkemben nagy általa 
nosságban emlékeztem meg a házinyn. 
okszerű tenyésztéséről; most közelebb', 
adatokkal szolgálok. 1 

Háromféle Célt tűznek ki a nyúl
tenyésztők maguk elé u. m. a hus, 
gerezna vagy prém és sportnyultenyész-
tést. Mindhárom tenyésztési ág szép 
jövedelmet hajt a hozzáértőnek. De a 
még gyakorlatban tenyésztőnek csupán 
a husnyulak tenyésztését ajánlom, mely 
kevés szakértelemmel is gazdaságosan 
űzhető, mig a másik kettő már nagy 
szaktudást, több fáradságot és nagyobb 
befektetést igényel. 

Mint legkiadóbbat, a belga óriást 
ajánlom tenyésztésre, mely 6—8, sőt 

Szerető szivek. 
Irta: Odvardy Ferenc Marcal. 

IL 
m . 

Egy hétig kerülték egymást. Egyik-Oknek 
mindig tObb imádkozni valója akadt. De egy
szer hogyan, hogyan sem összetalálkoznak a 
templom .lőtt. A leány köszön, a néni elfogadj,-, 
njra rámosolyog. Karnnfogja s beszél hoz", 
mint meghitt bizalmasához. 

— De rég, hogy utolszor találkoztunk 
drága hugomöcsém. Tudod m á r ? Peri tegnap 
megérkezett Szép egészséges színéi elhalavá-
nyHol t a a város, Mid r termete megtörött, de 
lelke friss, ruganyos. Felőled is kérdezősködött, 
szeretne személyesen felkeresni, nem tudom 
micsoda .adósságát törleszteni. De rz orvos-
'•rcni.TgTrTsnti*'1'" is kezelte, meghagyta neki, 

ágyat, meg^a^ffiÍH!* ,WTlí)fliW 
De ha ellogadod megtnvasom, gyere bé 

-öcsém, nagy örömet szerzel, neki i l no meg 
nekem is,. < 

Nem lehetett róla, az' utolsó szókat 
sokkal tompábban, talán fanyarabban mondta 
kii n w i f*l'""« -Meaet, fial mindenkitől. 

S a lány sziv»:orpngva fordult be a 
tárt ajlón startolta jól ismert szohácska felé. 

A nyitóit ablakon a zöld zsalukon át 

halványan szűrődött be a fény. S tágra nyílt 
• szemekkel ott feküdt az ágyon az ifjú. Fele-
I tüdővel szitta a kertből beáradó üde, illatos 

reggeli levegői, s szivét kellemes érzésekkel 
telitelte az édes tudat, hogy itt lehet a sze
relő szivek közelében, "a tiszta faluban. 

A csendes kopogásras lassú ajtónyílásra 
ébredt fel áJmadozásaiból. Mintha álma foly
tatódnék, ott áll ellőtte gyermekkori játszó
társa. - " 

Odanyújtja neki karját « bensőséggel 
üdvözli: 

— Isten hozta kedves Jolán. Mily jó 
maga, nem feledkezik meg rólam. 

. ' — A kedves nénije az érden*, ő volt 
oly szives, hogy behivott 

— Köszönöm édes nagymamám arany 
szived jóságát, jer, hadd csókoljam meg 
szerelő arcodat. Oly megelégedett vagyok, 

TVél | lg bjldug.wgtúl fájna.—i 

asszony,-aggódva mieue. 
Vigyázz majádra "ass fiam, 

izgasd fel' magad, hogf-minél előbb 
ne 

visj.ua 
uyerhesd egészségedet Beszelgfss egy kívcset 
öcsémmel, én még megyek gondoskodni reg
gelidről. 
—^^Üt ipege t t , mert saját kezével kész.'Ht 
el mindent egyetlen fiának . , . 

S az ifjú szólni kezdett 

— Foglaljon helyet édes violán. Beszél
gessünk egy keveset, mig visszasiet nagyma
m á m Dgy érzem, nagyon sok mondanivalóm 
van Ön számára. 

— Mielőtt jöttek volna, álmadorlam. 
Gyermekéveimet álmodtam vissza. Azokat a 
felejthetetlen napokat, azt az ezernyi csínyt, 
amelyet csak a gyermekfurfang tnd létre 
hozni, azokat az édes napokat amelyeket " 
együtt játszottunk, nevettünk át. 

Áll-e még az öreg diófa a kertben? 
Emléksziké még? Ott volt a pihenő hely, 
ott deleltettem fenyő-doboz-báráoykáimat S 
én ott hevertem a selymes fűágyon, vártam 
magát, hogy elfogyasszam az ízletes ebédet, 
édes tortát, cukrocskát. Néha néha (ünnepnap 
volt akkor) édes málnaszörpöt is hozott egy 
kis borocskával. 

Máskor meg összegyűjtöttem ólomkato- . 
aáimat, fel nHfm MntnlnTiinaja s mentem a* 

mikor meghalásra kaptam' kedvet íVmlékszik-
e még?) Egyszer mamám volt s én pityergő 
babácska, másnap húgom. Feledte ta lán? 
Aranyos volt a napsugár, illatos a levegő, 
nyár volt, mi meg gyerekek, gondtalan,nevető 
gyerekek. 

Igaz, magának néha gyöngy csillogott 
pilláján, szomorú volt S ilyenkor én is bána-
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némely egyed 11 kiló sjulyt is elér — 
Én két f . óta tenyésztem e fajt s bár 
bizonytalan származásból, mégis meg
lehetős eredménnyel. Az *Iső évben 
jóformán csak kísérleteztem sziik kere
tek között. A múlt évben már 2. majd 
3 anya s egy hím után mintegy 100 
darabot produkáltam, melyeknek egy 
kis részét helyben adtam el s az el
adási ár ugy a beszerzési, mint a ta
karmányozási költségeket bőven fedezte. 
Mintegy 60—70 darab fiatal növendék 
került asztalomra 

Az igy nyert 140—150 kg. Ízletes 
hus nagyon előnyösen működött közre 
étrendünk változatossá tételére. Mily 
összeget kellett volna hasonló mennyi
ségű, de sokkal csekélyebb értékű has
ért kiadnom, talán mondani is felesle
ges. — S mindez egyetlen fillérembe 
sem került. 

Tagadhatatlan, hogy mint minden 
más állatfajnál, ugy a házinyúlnál is 
csak ugy érhetünk el a kellő szakisme
ret mellett kielégítő eredményt, ha ne
mes tisztaverü anyaggal dolgozunk. — 
Ez okból most az államtól szerzek be 
2 hímet és 4 anyát, Régi állományo
mon túladva, ezekkel folytatom a te
nyésztést. Megérkezésük után az "érdek
lődőknek szívesen megmutatom. — A 
beszerzési forrásokat közlöm s ha valaki 
e nemes hímekkel fedeztetni óhajtana, 
csekély díjért rendelkezésére bocsájtom. 

Sok embert talán visszatart a te
nyésztéstől azon gondolat, hogy nincs 
kellő helye, nincs ki az állatokat gon
dozza, nincs számára elég elesége. — 
Mindezen vélt okok nagyon csekélyek 
arra, hogy a tenyésztéstől bennünket 
visszatartsanak. 

Egy anyának elég kényelmes he
lyet nyújt egy közönséges kereskedői 
láda, melyet ha egy sodronyfonatu ajtó

val ellátunk, benne egy fiadzó kamracs-
kát elrekesztünk, egy etető vályúval 
és szénaricscsal felszerelünk, kényelmes 
és a legmesszebbmenő kívánalmaknak 
megfelelő otthont nyújtunk vele kedven
cünknek. 3—4 ilyen ketrec egymásfölé 
helyezve alig foglal el udvarunkból igy 
• méter terülelet » ezen nyulpalota 
házilag elkészítve nem kerül többe ket
recenként 2 „koronánál. A kicsinyeket 
5 hetes kórokban elválasztva 3—4 anya 
alól is egy nagyobb méretű ketrecben 
neveljük tovább s ha naponta kiereszt
jük őket, bogy a szabadban futkároz
hassanak, 3—4 hónapos korukban már 
2—3 kilő tiszta hússal hálálják meg 
gondoskodásunkat. 

Gondozásuk, ami a legrigorózusabb 
tisztaságból, rendes időközben történő 
etetésből áll, nemhogy fáradsággal járna, 

. hanem kivált ülő foglalkozású egyének-
i nek egészséges és kellemes szórakozást 
' is nyújt. Sőt egy 8—10 éves gyermek 

is játszva, örömmel gondozhat néhány 
családot s játszva végzett munkája 
nemcsak anyagi hasznot hajt, de erköl
csi "értéket is hord magában : felgerjeszti 
lelkében az illatok szeretetét, a pon
tosság, rend és tisztaság iránti érzéket, 
mely megbecsülhetetlen tulajdonságok 
jótékonyan hatnak ki egész életére. 

Keresttessy András. 

Pénzintézeti reform. A Pénzintézetek 
Országos Egyesülése elérkezettnek látja az 
időt, hogy energikus akciót indítson az általa 
tervezett országos pénzintézeti kamara meg
valósítására, A Z Egyesülés a kamara terveze
tét kidolgozta és ezt a kamarával párhuza
mosan létesítendő hitelközéppont tervezetével 
együtt a kormányhoz fölterjesztetle. Mindkét 
kezdés népszerűsítésére az Egyesülés egybe
hívja vidéki szövetségeit. A vidéki szövetsé
gek ülésein meg fog jelenni Széli Kálmán 
az Egyesülés elnöke és Hantos Elemér dr. 
igazgató is, a ki törvényjavaslatot dolgozott 
ki » p*n>intiWpli abtUUál 

Merengés. 

Miért merengek itt ezen levél fölött? 
Hisz esztendők sora mult azóta, hogy jö t t ; 
Véletlen az egész, hogy kezembe került: 
Engem gyászba hoznia mégis sikerűit. 
Miről szólnak sorai, mi oka neki? 
Hoznak-e gyászba öccsöt bátyja sorai ? 
Nem tartalma a hibás, nem ez az oka, 
Hisz öccsét üdvözli e sorok irója . . . 
Névnapjakor üdvözli a kedves öccsét, 
Vig és boldogságban hogy töltse életét. 
A bánatnak e sárgult levél az oka. 
írója halálát eszembe juttatja; 
Boldogság órái soh' sem lesznek ennek ;.. 
Élte rózsái a halállal leestek. 

Richter Salamon. 

A japánok gyakorlati érzéke 
azonnal f a t e r t * sa gSaT uj ~ M 

„BERSON" 

F e r d é r e t z p o s á : , k i s i k l á s , ttmtPX- <*, 
• a t r rnzJtddlataaa W x á r - m l 
• a e r s o n u ü v e k Uuf* . 

tos lettem, meg-megfenyegettem: ne sirj, 
mert én is sírok. S maga felkacagott, homlo
kon csókolt s azt mondta mindig: kis bohó, 
miért is sírnék. (Mily jó volt akkor is.) 

Nyilgyorsan tűnnek az évek, amint 
Schiller oly szépen kifejezi : >l)a- Jahren 
lliehen pfeilgeschwind von Mádchen reisst 
sich stolz der Knabe, Er stermt ins Lében 
wild hinaus.< (A leánytól büszkén szakad el 
a fiu, hogy vadul rohanjon az életbe.) 

S ott távol mint serdülő ifjú, ha vissza 
is szálltam néha, hogy megpihenjek a mult 
<",y-e?y virágán, de a bohó ötletek, a nyug
talan természet, melyek a könnyürérü gyer-
mekifjul nyugodni nem hagyják, engem is 
megfosztottak, hogy illatol is . szujak, mézet 
is szürcsöljek a szállásadó emlékvirágon. 

S ha n e h a - n e h a vissza is kerürüllem 
egykét napra e kedves falucskába, s el is 
haladtam házuk slőtt; bár, megvallom, gyak
ran ajkamon volt a 

; nehogy személyé f •'*' 
vártam és neve pajtásaim idétlen genyja tárgya 

legyen, mint annyi sok más lányé, akiket nem 
ismertem. Azután meg a szórakozás percei 
feledhették a gyermekévek derűs óráit. 

Végre feun a városban, a csapások után, 
betegségem csendjében, megundorodtam köny-
nyelmü jelenemből, keresni kezdtem a régi 
alapot, amelyre jövőmet biztos kézzel épitsem, 
mind gyakrabban szállta;!] vissza a múltba, 
4ijfa előuera voltak a ragyogó-színek. Kezd-

tem megszerelni a szenvedést, fájdalmat, mert 
megtanítottak megbecsülni az örömöt, eggyé 
lett jelenem multammal s egyformán ragasz
kodtam mindkettőhöz. 

Csak egy maradt hátra, hogy bocsánatot 
kérjek magától, amiért felenni tudtam. Beval
lom, nagy e vétkem. Mert tp nem tudom 
elhinni, hogy haltak a temető lakói (hisz 
emlékünkben élnek), annál nagyobb bűnösnek 
érzem magam azért, hogy emlékezetemben 
meghalni engedtem egy angyali lényt. Köszö
nöm, hogy felkeresett, köszönöm, hogy végig
hallgatta unalmas szavaimat; nyújtsa bünbo-
csáuatul kezét, én kész vagyok vezekelni is, 
ha maga azt kívánja. Mondja, megbocsát-e' 
raegbocsáthat-e ? 

A leány szeretett volna örömében felsi
koltani s odaborulni az Ifjú keblére és sirni, 
sirni a boldogságtól s zokogva elárulni féltett 
titkait. Szeme esiiTognn, arca-kigyBltfromogve 

kérdés, h'ogy jnazáról | nynjlnlln . piai kesét • mefrj l^lr t ' i,V.t.°vlj 
~4tn?,1 Ifijét W I 

"?V?i incs miért megbocsátanom. Igaz, 
lokszor, hogy visszatérjen hozzám 

hogy engem is felkeressen. A libbenő csipke
függönyök mögött vigyáztam lépteit, ha nagy 
ritkán arra haladt. S ilyenkor, bár fájt talán 
a mellőzés, mindig éreztem, hogy nemes lelke 
vissza fog térni s én vártam önre. 

Még beszélt volna, de jött a nagyasz-
szony, a reggelit hozta, tiszta tejet, puha ke
nyeret, vajat, mézet. 

— Itt van fiam, egyél. Kissé megkés- I 

tem, mert a lányok is csak akadékok a kony
hán. Meg öregpapa is felkelti mindenáron be 
akart jönni. Hogy is ne. Hogy telefüstölje 
szobádat, meg leszólja reggelidet, ezt a jó, 
egészséges tejet. Én is ezzel éltem, mig fiatal 
voltam, de most rászoktam már a kávéra. 
Üregpapának azonban most is füstölt, paprikás 
szalonna kedves reggelije, mert arra igazán 
jól esik egy kis gyomorerősítő. Most is azt 
magyarázta. Mi az a szívbaj. Nem is fiatal
ember, akinek nem dobog ily korban. Dgy-e 
jó, fiam, hogy nem engedtem be ? Láss hozzá, 
tessejt? 

— Köszönöm édes nagymamám, kö
szönöm. Igazán oly kedvesen, oly jól érzem 
magam. Légy ezután is oly jó, szeress ily 
gyengéden. Hozd magaddal Jolit máskor is, 
hisz tndod, mily kedves szálak, a gyermek
évek kedves emlékei fiwn»i> • hnj7^ g hi»d 
-ateameHjj •» -Hadd korholja ideges^oranfcafe^ 

néit s egészségiekre üríthetném a poharM. Mr 
imádkozzatok értem, hogy' mihamarabb mef 
gyógyuljak, ügy-e jó lesz igy édes nagy
mamám t 

Lehunyta szemét. Olyan volt törékeny 
teste, mintha meg volna halva. Ha nem sze
rették volna, most szerették volna meg, oly 
szép, tiszta, felemelő volt minden vonása. 

(Folyt, köv.) 
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H Í R E K . 
Lajos bajor kir. uralkodó-herceg, 

értesülésünk szerint, május, hava folyamán 
sárvári birtokára eljön. Ebben az esetben 
Vas vármegye küldöttségileg átadja őfenségé
nek azt a remek emlékalbumot, amelyben a 
vármegye hódolatát fejezte ki a regensherceg 
iránt abból az alkalombóljiogy a királyi fön-
ség Bajorország trónjára lépett Leoorod báró 
főudvarmester a mult héten Szombathelyen 
értekezett az alispánnal és elragadtatással 
szolt a diszalbum művészi kiviteléről. A báró 
megígérte, hogy a regenshercegnek az emlék-
albumról jelentést terjeszt eló és az alispánt 
értesíteni fogja a régens elhatározásáról, ille
tőleg a küldöttség fogadtatásának, körülmé
nyeiről. —Leonrod Vilmos báró Münchenbe 
vissza utazott 

A Dunántúli Közművelődési Egyesület 
május hó 18-án Nagykanizsán tartja kong
resszusát, melyen az ünnepi beszédet Széli 
Kálmán fogja monda::i. 

Lelkészválasztás . Lapunk mult heti 
számában jeleztük, hogy Kemenesmagasi 
kOzség a viszontagságteljes lelkészválasztás 
útin újból lelkészt választ A két párt ezúttal 
is hevesen csapot Össze s mindegyik a maga 
jelöltjét akarta diadalra ju ttatni.A mérkőzés a 
mult héten folyt le és nem kisebb vehemen-
tiával, mint az első volt Most a többség 
Szabó István némethidegsuti lelkész mellé 
szegődött, ugyanaz mellé, akit a mult válasz
tás alkalmával mellőzött A kisebbségben 
maradt párt, mint hírlik, nem nyugszik meg 
az eredményben, jelöltje, Sparazs Elek érde
kében fellebbezéssel szándékozik élni Azt 
hisszük azonban, hogy a kedélyek le fognak 
csillapodni és belenyugszik az egész község a 
választás eredményébe, már annál is inkább, 
mert a kOzség uj lelkésze kitűnő képzettségű 
szónokot nyert benne s egyénisége is annyira 
rokonszenves, hogy eme kiválóságai alkalma
sak a háborgó érzéshullámok megfékezésére. 

Drágasági pétiek a jegyzőnek. Keme
nesmagasi község képviselőtestülete f. hó 
15-én tartolta közgyűlését, melyen Belső 
József—jegyzőnek 600 K, a segédjegyzőnek 
pedig 300 K, drágasági pótlékot szavazott 
meg egyhangúlag 

Elhunyt tisztviselő. Kernovich Géza, a 
sárvári szolgabírói hivatal agilis és tehetséges 
tisztviselője folyó hó 17-én Jánosházán lakó 
édesanyjánál 39 éves korában hosszas beteg
ség után elhunyt A megboldogult tisztviselő 
inulligeotiájánál fogva közkedvelt és rokon
szenves tagja volt a sárvári társadalmi élet
nek, felebbvalúi peuig Dgybuzgóságáért nagy-
rabecsülték. Temetése tegnap ment végbe 
impozáns gyászolóközönség rés. vétele mellett, 
melyen képviselve volt a járási és megyei 
tisztviselőkar is. Sok és díszes koszorú borí
totta koporsóját, köztük foglalt helyet az'a 
gyönyörű koszorú is, amelyet kartársai he
lyeztek a megboldogultnak ravatalára. Özve
gye siratja. 

E'jogyzés. Bojtos Pál csöngei ev. tanító 
jegyetváltott Sipkovils Iluska kisasszonnyal 
Szergényben. 

A Vasutas Szövetség czelldömölki 
kerülete f. hó 20 án d. u. 3 órakor a Magyar-
Királyban levő Otthoii helyiségében választ-
máuyi ülést, majd folytatólagosan évi rendes 

A kritikus idő. A mull hét első nap
jaiban általános rémületünkre télre fordult az 
időjárás. Hatalmas hóviharok voltak minden
felé ugy, hogy a vonatok közlekedésében is 
akadályok fordultak elő, Kemenesmihályfán 
és Bubán pedig egy-egy ember megfagyott A 
hóvirágokkal lepett BOi ényzet szánalmas képet 
mutatott s amerre a , : t m nézett, mindenütt 
a természet romboló hatását láttuk. Az első 
pillanatokban már minden termést veszve 
láttunk, de mint most konstatásjnk, mégsem 
okozott a fagy oly horribilis károkat A veté
sek alig érezték meg a 2—3 napos telef, a 
gyümölcsfák is szépen virítanak tovább, bár 
korántsem lesz. oly bő termésűnk gyümölcs
ben, mint amily szép kilátásaink voltak a 
kritikus napok előtt 

Nagy t íz Jánosbáxan. Csütörtök este 
Jánosházát nagy rémület fogta el. A dühöngő 

.szél savöltésébe belevegyült a harangok kon-
gáta és százak vészkiáltása. Mindenki a Var-
utca irányába futott, amely tájékon óriás 
füstgombolyag tört égnek és hatalmas láng
nyelvek csaptak felfelé, 24 épület égett le. A 
keletkezett tűz tápot talált a . viharban, mely 
csakhamar tttzbeborilotta az egész utcát a 
fürdőtől a várig A kár 40—50000 koronát tesz 
ki. A nyomozás fogja kideríteni a tü?. kelet
kezésének okát 

Elitélt munkás. A sági bazaltbánya 
munkásai Szilveszter éjjelén egy bódéban me
legedtek a tákolmány közepén rakott tűz 
lángjai mellett. Balog János azonban már 
nem fért be a kis bódéba, pedig ő is nagyon 
fázott. Gondolta tehát, hogy valamiképpen 
ki kellene ugrasztani a bennlevőket, hogy 
aztán ő is bejuthasson. Felmászott tehát a 
bódé tetejére és annak felső nyilasán olajat 
öntött a tűzre. Ekkor azonban hirtelen magas 
lángok csaptak fel, melyek a tűznél űlő 
Kovács Józsefet Összeégették. A törvényszék 
I . hó lö-án vonta felelősségre Balog Jánost 
gondatlanságból okozott sujos testi sértés 
miatt és az enyhítő körülmények figyelembe
vételével 30 korona pénzbüntetésre ítélte. 

A Berseváthi Tözoltó-egylet 1913. 
évi május hó 4-én Kohn Sándor vendéglőjé
ben felszerelése gyarapítására zártkörű tánc
mulatságot rendez. Belépődíj : Személyenkiot 
1 K, családjegy 2 K. Vidéki egyenruhás tűz
oltóknak 50 fillér. Kezdete délután 3 órakor. 

Verekedő asszony. Molnár Teréz Ke
menesmagasi asszony áz a harcias amazon, 
aki férfi módjára állja meg a 'helyet a tettek 
mezején. Egyik szomszédja ugyanis azt híresz
telte, hogy Molnár Teréz a czelldömölki vá
sáron többféle árut lopott a sátrakból. Ez a 
hír anyira kihozta sodrából az asszonyt, hogy 
szomszédját megtámadta és alaposan elverte. 
A sérült a helybeli járásbírósághoz lordnlt 
panaszával. 

Pesti Mozi. Gyilkos politikai szatírák, 
kacagtató humoreszkek és versek, vidám 
karrikaturák serege teszik oly népszerűvé a 
legolcsóbb magyar viccujságot. A .Pesti Mozi. 
szerkesztője Korda Sándor, munkatársai Gábor 
Andor, Kacsér Illés, Kálmán Jenő, Karinthy 
Frigyes, Korcsmáros Nándor, Lovászi Károly, 
Móricz Zsigmond, Paulini Béla,'Somlyó Zoltán, 
Szomaházy István, Vajda Ernő, rajzolói Biró 
Mihály, Dezső Alajos, Major Henrik, Tuszkay 
Marton, Vértes Marcell. A .Pesti Mozi. egyes 
számainak ára 10 fillér. Előfizetési ára ne
gyedévre 1 korona 50 fillér. Kiadóhivatal: 
Budapest, VII: Király utca 27. 

^ A jani t -héten Jsmerétlén 
r á z " émóTtSeg. ymNeWbt-* ókból klfflUlauT ' l l t a i á ^ s t e * * - " 
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Szülészek jönnek. Lapunk mnlt heti 
számában említettük, hogy Hídvégi Ernő szí
niéi rektor staggione társulatával együtt Czell-
dömolkre érkezik s hogy a Korona-szálló 
renovált nagytermében előadásokat fog tartani. 
A társulat Nyilrsról Nagyszombatra ment s 
midőn olt rö.id cyklusát befejezi, akkorra 
már a Korona ünnepi díszt fog ölteni. 

A teztülose-gyár. Sárváron már szinte 
bizonyosnak tartották, hogy a texüllose-gyáral 
ott létesitik. Sajnos azonban, hogy a létesítendő 
gyár előkészítői a villmos társasággal nem 
tndván megegyezni, a szerencse Komárom 
fele fordította a szekere rúdját, amely város 
a villamos^ áram tekintetében is késznek 
nyilatkozott kedvezményeket adni Ilyenfor
mán hát Sárvár mellőzve lesz és pedig azért, 
mert a villamos társaság nem enged. Érte
sülésünk szerint most a szombathelyiek is 
lépéseket tesznek, hogy agyár ott épüljön föl. 

H ó d o n divatüzlet A Kemenesaljái 
lersenyárultác e hónapban nagy átalakításon 
mtnt á t Abból az alkalomból, hogy az áruház 
vezetését Öszterreicher Márton, Scheiber Mór 
veje vette át, impozáns fővárosi jelleget Oltott 
magára. Hatalmas méretű uj portálja magá
ban véve szép látványt nyújt értékes divat
cikkekkel való felszerelésével és díszítésével. 
Az áruház mint neve mutatja, ezentúl is 
verseny árakat szab vevőinek s így a legol
csóbb bevásárlási forrása lesz Kemenesalja 
vidékének. Az áruház uj vezetője, mint kiváló 
és rokonszenves szakférfiú, elsőrendű, finom 
árukat hoz forgalomba s igy röviden oly 
lendületet vesz az üzleti forgalom, amilyent 
egy hírneves nagyvárosi kereskedőcég tud 
csak felmutatni. - -

Gyufával játszó gyermekek. Kissomlyó 
községben a héten több kisgyermek gyulával 
játszadozott s a gyufaszálakat gyújtogatni 
kezdték. Egy eldobott gyufától azonban tüzet 
fogott egy szalmakazal és lángbaborult Csak
hamar lángbaborult több kazal is, sőt egy 
közeli, téglaazin is leégett A kár nagy. 

Teaivókra nézve fontos. Minden tea
ismerőnek és mindazoknak akik baráijai egy 
csésze zamatos, illatos teának saját érdekében 
áll, hogy az Dnited Kingdom Tea Campahy 
Zandon, angol királyi udvari szállítók, a ma-
lesi herceg, számtalan európai kapacitás in
tézetek és több ezer szálloda szálltiójának 
világhírű ü. K. jegyző teájával próbát tegye
nek. Az Dnited Kingdom Tea Compány k ö z 
vetlenül, Indiában és Kínában eszközli vásár
lásait és igy módjában van válogatott finom 
minőségű teát szállítani. E cég londoni villany-
ttzemű berendezései a maga nemében a 
legnagyobbak enrópában. A keverékek a leg
nagyobb szaktudással és hozzáértéssel állitat
tunk össze, ngy hogy azok zamat és illat 
tekintetében a legkényesebb igényeket is k i 
elégítik. Különlegesség képpen ajánlja az. 
Umited Kingdom Tea Gompany .Kingdom 
Melance. keveréket, amely a birminghaim és 
vintsori angol királyi udvarnál, úgyszintén a 
legmagasabb arisztokrácia körében évek óta 
használatban van. E világmárka főképviselője: 
Rőh Pál. Kívánságra készséggel küldenek 
ingyen és bérmentve ízlelő mintát Felhívjuk 

az- egész tisztikar és a választmányi tagok egy 
harmadrészének választása is ki van tűzve. 

Névmagyarosítás. Holc Károly czell-
^ dömölki illetőségű szentgotthárdi lakos családi 

nevének Jiavas-m kért magyarosítását a 
belügyminiszter megengedte. 

népe, sőt a szomszédos községek tűzoltósága 
is megjelent s igy együttes erővel sikerült a 
tüzet csirájában elfojtani. Jólehet a ház tel
jesen leégett és a "lüz mint eve. 3—4 ezer . 
korona kart oüozott, de a .község megmente- | 
tett 3 teljes pusztulástól.; 

Egy két lóerős Pnch-gyártmányu 
motorkerékpár teljesen jókarban 360 
koronáért eladó. Érdeklődők szerkesz
tőségünkhöz forduljanak. 
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Leégett diszioel. . A IUdó-majorban 
egy disznóól fogott tüzet a napokban. A 
cselédség még idejekorán észrevette a tüzet 
ée mielólt nagyobb károkat idézett volna elő, 
eloltotta. 

Drága fogolyhús. Molnár József egy-
házaskeszői gazda fogolyhusra éhezett, mire 
gondolt egyet és puskájával kiment a határba. 
Alig dördült el azonban puskája és alig bu
kott a földre két szép fogoly, mint valami 
ördöngös túlvilági fény. egy csendőr termett 
a helyszínen. Molnár drágán fizeti most meg 
ínyencségéi, mert vadászati jegye nem volt, 
de ennek létében különben is tilos ez idő 
szerint a fogolyvadászás. 

Üzletátvétel Steiner B. üveg- és füszer-
.» kereskedését Friedmann Salamon átvette. 

Lapunk mai számában közzétett hirdetésre 
felhívjak olvasóink b. figyelmét. 

Lopás. Kolomcs István 23 éves szabó
segéd urait évi július hó 12-én Czelldömölkön 
Németh Gyula segédtársa zsebóráját és séta
botját ellopta. A bíróság 6 heti fogházra ítélte. 

Jó lucerna termét. A mesterséget 
takarmánynövények termesztése hova-tovább 
nyer jelentőségben, mert az állattartás ma 
már mezőgazdaságunk legjörödelmezőbb ága. 
Különösen a lucerna és lóhere féléknek van 
nagyon fontos szerepe,amennyiben esek nem
csak nagy tömeget, de egyszersmind igen 
kitűnő takarmányt is szolgáltatnak : ezeket 
kellene tehát nagyobb területen, de jobban 
előkészített, jobban trágyázott talajon termesz
teni, a magyar gazda azonban ezen növények 
termesztése körfii sem fejt ki mindig kellő 
gondot, távolról sem olyant mint német gaz
dák. Lucernának, lóheréinek szánt talaját nem 
miveli elég mélyen, nem alkalmaz elegendő 
istáló trágyát, különösen pedig nem használ 
foszforsav tartalmú műtrágyákat, holott e 
növények foszforsav fogyasztása rendkívül 
nagy, s igy természetes, hogy az alkalmazott 
szuperfoszfátot nagy terméstöbblettel hálálják 
meg. Gyárfás József-nek, az orsz. magy. kir. 
növénytermelési kísérleti állomás vezetőjénél, 
most jelent -Lucerna és lóhere kísérletek* 
tasnlsága* cimO munkája kimerítően ismer
teti agy a szerves, mint az ásványi trágyák 
hatását a lucerna és lóhere, s azon hazai 
kísérletek kivétel nélkül kedvező eredményét, 

arj:tro«aifak- I T nrvjTág knUlnhflző . helyein lóhere 
és lucerna műtrágyázással végeztettek. 

A vasvármegyei földadó-bizottság 
Weörös István nagybirtokos elnöklése mellett 
mult szerdán Szombathelyen gyűlést tartott 
Egyebek között az uj földadókataszteri mun
ká i tok et'en bee, .ezelt fölszólalisokat intéz
ték el. 

Az 1913. évi éa i i általános országos 
kertészeit kiállítás a f. év őszén, október 
hónap 11—19 ig fog megláttatni. A rendező 
bizoti«ág a kiállítás előmunkálataival rövid 
időn belül e'kéezü' és a killitás prog.-aTimját 

. megküldi az érdekelteknek. (Az orsz magy. 
kertészeti e g y e s ű i t titkári hivatala Budapest, 
IV7.. Sörház utca 3. sz.) 

As ikervári Batthyány-szobor. Bud, 
pestről irják : A v?svánnegyei Ikervár haza-

[ üss lakossága a község egykori urának, 
Bat'hyány Lajos grófnak, a vértana minisz
terelnöknek emlékét meg pka'ja örökíteni és 

——.aa ikervári parkban—érczobrol p"it neki A 

Sok a kéiegetö. Járásunkban és m •-
! gyeszerte sok a panasz a kéregelők miatt, 

kik a községek lakóit szünet nélkül molesz
tálják. Mégis kellene valami módot keresni, 
hogy a sok kéregető ne garázdálkodhasson 
szabadon. A n üt napok egyikén egy .««•*»•-

l-íejü kaputo- ember tanítónak adta ki maga', 
I aki — az ő szavaként — ónak idején nem 
| vétette föl magát a nyugdíjintézetbe. Holott 
! soha t.em volt ó nyilvános i'kólában slk-i-
| mázott tanitó. Nem régen meg egy rolusztU9 
' 50 év köiü' való »tú'ig-láb« ember, v a!o.ágos 

égmeszelö, járt házról házra akiből csakúgy 
dőlt a j e i . t ; a-t hazudta, szélestei »égett 
ember- ; de amint egyik házigazda elküldte 
szolgáját readőrökért, élénk f jrgeséggel sietett 
a város-vége felé, éppen hogy nem szaladt, 
hanem akkorákat lépett egy-egyre, mint egy 
középtermetű ur kettő kettőre. 

A magyar sportéle; mai állapota, fej
lődésének ujabb irányai, — írja dr. N. B. — 
őszinte aggodalommal töltik el mindazokat, 
kik a kicsinye- k>ub-éssportpolitika szempont
jai fölé emelk Ive magasabb látókörből nézik 
a testi nevelés ügyét A sport szeretete lassan
kint sportőrületté fajul, amely nem ismer 
tObbé határokat A nagyfontosságú, jövendő 
generációk sorsára kiható testnevelési kérdé
sekkel alig foglalkozik néhány sportember, 
a többi belemerül a napi sport eltörpülő 
jelentőségű játékaiba. A sportlapok egész tö
mege jelenik meg, a napilapok oldalakat szen
telnek a sportnak. Egy-egy futball- követségi 
tanácsülésről hosszabb tudósítás jelenik meg, 
mint az Akadémia egész évi működéséről. 
Hasábos hírekből tudjuk meg, hogy miképp 
veszekednek az egyesületek egy-egy pályavá
lasztás vagy egy játékos igazolása fölött, Hogy 
ki lesz a kultuszminiszter 'államtitkára, arról 
tizedannyi szó se esik, mint a labdaugrók 
titkára megválasztásáról. — Ha ez igy megy 
tovább, a komoly és más dolgokkal is fog
lalkozó emberek lassankint leszoknak a sport
rovatok olvasásáról és a sport iránti ellenér
zés, melyet oly nehezen győztek le, ugy lehet, 
uj életre kel. — Soha se voltak e szemre
hányások jogosabbak, mint manapság. 

At osztrák sajtó ahányszor csak teheti, 
mindig üt egyet-egyet a magyar gazdákon. 
Az Országos Magyar Gazdaszövetség hivatalos 
lapja most rámutat az osztrák sajtónak arra 
a célzatos híradására, amely szerint az ápri
lisi fasy a mezőgazdaságnak álta'ábán. 

•j-ártott. A magyar-gazdáknak összes -remény 
ségé, amit gyümölcsükbe, szőlőjükbe és egyes 
helyeken tavaszi véleményükbe helyeztek, tel
jesen megfagyott és mégis ugy akarják föltün-
tetni egyesek, mintha a gazda teherviselő 
képe ségét mi sem csökkentette volna Ilyen 
körülmények között, amikor lépten-nyomon 
célzatosságot kell tapasztani a mezőgazdaság
gal szemben, valóban kétszeres kötelessége a 
gazdáknak a nemzeti termelés megvédelmezé-
sére tömörülni, amelyre a gazdaszövetségnek 
Kacsint ez évi június 18-án tartandó 
nagygyűlése lesz a legkedvezőbb alkalom. 

Montenegróban az idén nem lesz semmi 
termés. Minden 18—70 éves férfi katonai 
s -oiga'atot teljesít ; a földeket, amelyeket 
meg kel'ett volná munkálni, ugarnak hagytak. 
A bábomban r Idig .15 ezer a halottak és 
sebesü'tek száma ?-az Montenegró seregének 
már több mint egy harmadát elvettette ; s 
2. tisztikarnak és a—legénységnek—éppen a~j 

•ToíFiiB i^tinván !• 
muUUa-bá-* R.tthjány,'.GiüTa g'óf ehiökle.-e 
a'att. aífó bizottságnak. A szobor másfélszeres 
életnagyságban, a'ló helybeír örökíti njeg a 
vértanú grófol. A bízott-ág a kitűnően sikerült 
mintát a kivitelre elfogadta, Bory Jenőnek 
művészeti munkásságáért pedig jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott. A szobrot a nyáron 
bronzba öntik e.s a vertanuK ünnepén október 
hatodikán országos ünnep keretében leple, ik le. 

"f 3 oiOWiér"vöit"ma pedig. 75 fillér. A_»ie-
I kelé hegyek országaidnak tereskedői KS'ün-
I ben mind a'banok. ' 

BKóaáté parancs egy gréi elle A 
: B. H londoni távirata értesít, hogy a/, angol 
j hatóságok ismét elfogató parancsot adtak°ki 

Festetits Andor cróf e "en. A nálur'; ismert 
volt 29 e.-ztendús óíot az államügyészség 
» '"» ' vádo'je hogy egy ügyveddel és egy 

ügynökkel együtt Thors drt félmillió koroná
val csa'ta meg. A gróf megszökött. A köröző 
levél egyebek között azt mondja róla, bo-zy 
elegánsul öltözködik és jónevelésö eml er 
benyomását teszi. 
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Czelldömölki polgári 
iskola terv-pályázata. 

A bizottság mult hó már
cius 29-én a beérkezett terv
pályázatok ügyében következő
képen döntött. 

Beérkezett összesen 32 
pályaterv, ezek köztit ki lett 
választva 11 darab' érdeme
sebb pályaterv, nevezetesen : 
Bricht Jenő Tapolca, Diákélet 
jeligés levéllel. Koródi Gyula 
Budapest Kopfsteiner Dénes 
Szombathely, Világosság jel
igés levéllel. Február jeligés 
levéllel, Hofftnann István Keszt
hely. Pro domo jeligés levélre 
Szenté Lajos Szombathely. 
Dunántúl jeligés levéllel, Tö
kéletesítve jeligés levéllel ösz-
szesen 11 darab. 

Ezek közül a bizottság 
az első dijat 250 koronát 
Deákélet jeligés pályatervnek 
ítélte oda. A második dijat 
100 koronát Február jeligés 
pályatervnek. Egyben egy har
madik tervet Dunántúlra jel
igével megvételre javasolta. 

a városi e l ö b y ^ . ; ^ * 
járóság becsomagolva és bér
mentve az illetőknek vissza
küldi. 

Czelldömölk, 1913. évi 
április 14-én. 

Szalay János, bíró. 

Loránth Gyula, főjegyző. 

Korona - szállodámban 
— e a M g y o H M b 

t a i n r t o ü T 
azonnal felvessek 

Domokos Ignác 
: Korona-szállodás. 
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Hölgyek figyelmébe. 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dániellé 

Megyeház-utca 9. szám alatt levő 
mellfüzókülönlegességi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos' árban. Javítás és tisztítás szin

tén elfogadtatik. 

Ugyanott utazónó felvétetik. 

Hornyolt cserép 
és géptégla 

tllŰJiű üiiiifóép-kapüaté 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelldömölkön. 

Hornyolt cserép I. rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

ELADÓ HÁZ. 
Egy_ujonnan épül t 

a város legforgalmasabb he
lyén, áll 4 lakásból, nagy pin
cével, kapuszinnel, nagy kert
tel azonnal eladó. 

. Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalban. 

ZAKOTS IS.TVÁN 
kelmefestészete és "vegyészeti 

ruhatisztí tó intézete 

PÁPÁN, Szentbe_edek tér 16. 
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 

és lelkiismeretesen eszközöl-
- tétnek. '-' •• •" <c'<" 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc es bőrápo
lásra, mit szamta'an eli-merőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogeri-
ákban, Illatszer és (udraszü/letekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann >M:>nera« 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

A l k a l m i k ö l e s ö n - e á é k y . 

Üzler-átvéteL 
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy Czell

dömölkön a Korona szálloda .és Központi kávéin z tőszomszédságában 
levő Steiner B. 

üveg-, porcellán- és f üszerkereskedósőt 
átvettem. 

Állandóan nagy raktárt tartok üveg, porcellán, tükör, majolika és 
lámpaárakból. Füszerkereskedésemhen csakis elsőrendű árut árusítok. 

Nagyobb városokban szerzett tapasztalataim folytán különös súlyt 
helyezek az épületüvegezés! és képkeretezésl munkálatokra. 

Díszes képkeretekből nagy válaszlék. 
Vendéglök és kávéházak részére szükséges üvegedények, alkalmi 

kölcsönedények minden időben kaphatók. 
Jutányos áraim, pontos és kifogástalan kiszolgálásommal oda 

. fogok törekedni, hogy a n. é. közönség bizalmit megnyerjem és pár
tolására magamat méltóvá tegyem. 

Az elődömtől átvett árukat a bevásárlási áron alul 30%-kal 
árusítom ki. 

Tisztelettel 

Friedman Salamon, Steiner B.-cég utóda. 
üvegezés és képkeretesés elfogadtatik. 

i 

Szőlőbirtokosok 
különös figyelmébe! 

Ba FORHIN nal permetez, Réz
kénporral poros és BAGOLLAL 
öli a szőlőmolyt: mert a 

F O K H I X 
a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönő- és elismerő-levél ta-

ousága szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A T ? / ^ ' D T J T \ r - n a l nincs üledéke, vizbe dobva azonnal oldódik es biztosan 
£ U r t I l l x V p u = z t i t j a a. peronosxparát; egy kész anyag, főalkatresze 

rézgá*, upadóképessé«e oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; hasz
nálata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent, mert az anyag teljesen kész 1 
C* X T « n-> y 1 / » c i l r - £ k n f Á a r r a h - használjanak ssját érdekükben Kaliforniai léi, 

A x y U i n U l C ö K o r U J S A t J r i . a gyümólcsrovarok elleni védekezésre rovar-
| .w.iéiére ( _ r a v a r i a j i B»a< M Ttebae^ kártékony 

i H s a m f l l i i i — M > 
Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotin Qnassiakivonatot faiskolák 
permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és darazsak 
elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő leírást és használati utasítást 

kérni, milyet ingyen és bérmentve küld az Összes érdeklődőknek a 

szölöpermetezési anyaggyár 
B U D A P E S T , VI., Váci -Ut 93/7. 

Valamint képviselője: - Rossntbal Lipót Czelldőmölk, Hoffmann Ernő 
balhely, Wentzl Ede Kőszeg. 

rovarok rtflitáaéra 

FORHIN 
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Egy te C S I L L Á R 
a villany berendezése miatt olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerh 'tő a kiadóhivatalban. 

Mindenki, ki — 

T R A C H O M A B A N 
szemgyulladásban, hályogban, vagy bár
minemű szembetegségben, valamint skrof-

liban szenved, 
kérje saját érdekében ingjen és bérmentve magyarra fordított: 

„A szembetegségek biztos és gyors gyógyulása" 
cimíi orvosi füzetemet 

Cin: GUSZTÁV SALAMON gyógyszerész 

Berlin Schbg. Postfachi2|v 
P o s t a d í j : Levelező-lap 5 fillér, közönséges levél 10 fillér. 

Levelezés bármely európai nyelven. 

\ 
bútoráruháza 

Czelldömölkön (Gayer ház) 

a legelőnyösebb bevásárlási forrás. 
Ugy készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt áron 

kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, szőnyegek, 

3ny^ r ^gyga^iíte 1 
rák. bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk, fésűk, hajdiszek, 
pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban'. 

Teljes szoba- és konyhaberendezések. 

i 
m 

Nyomatót l.>ii.kgr.s\ • NV.im.,? .iHaii]erőre bereud^elt könyvnyomdájábanCzeildömölk. ~ t -


