
Halottak estélyen. 
A kérlelhetetlen enyészet fájdalmas 

tudását a kegyeletes visszaemlékezés 
harmatával enyhítjük. A létfenntartásért 
folytatott küzdelem hevében a közöny 
rideg szürkeségébe rejtett érzéseink 
csaknem megtisztulnak a halottak iránti 
kegyeletes felhevülésben. Ezen a napon 
mindnyájan igyekszünk kárpótolni a 
szeretet ama megnyilatkozását, melyet 
az élő emberekkel szemben kimutatni 
elmulasztottunk. t _.<+. 

A halottak birodalmában, sót már 
a temető kapujánál eszünkbe jut az . a 
régóta hirdetett őrők-igazség, hogy eza 
szenvedésekkel tele hintett rövid élet 
csupán átmenet egy bizonytalan örökké
valóságba és az a tudat érlelődik meg 
bennünk, hogy megrögzött önzésünk, 
dühös tülekedésünk, a magasba, törő 
vágyódásunk elítélendő oktalanság, bű
nös céltalanság, 

A temető kapuját, ha-átlépjük, rá
jövünk gyarlóságunkra, szerénységünkre, 
akarathiánynnk szomorú tudatára és ez 
az ÓhmagunkbaszáUás megtisztítja gon
dolat- és érzésvilágunkat. A halálra 
való gondolás megszabadít gyarlóságaink 

egy részétől és féken tartja elbizako
dottságunkat. 

Menjünk ki tehát a temetőbe és 
gondolunk életünk utolsó pillanataira, 
mert csupán egy nap van az esztendő
ben, amely alkalommal egy kissé csitul 
az emberiség lármás zsibvására: az 
é'ők felkeresik a-mulandóság börtönét 
és ott, a néma sirok mellett, szivük 
azokért dobog, akik egykor voltak, él
tek s j n a mar csendesen, hangtalanul 
pihennek. A mécses, amelyet eddig 
évről-évre meggyújtottak, meg nem 
szűnő emlékezetüket-, a koszom pedig, 
amelyet íTsirok fölé helyeztek^ 

vük tiszta szeretelet jelképezte, most 
azonban a világháború megindítóan 
s z o m o r ú következményei árra kénysze
rítik az élőket, hogy csak lelkükben 
gyújtsák lel az emlékezés világító 
fáklyáját. 

Halottak estélyen megindul a tömeg 
a halottak nagy hazája, csendes biro
dalma felé, hogy lerójják elhunyt sze
retteik iránt a kegyeleLadóját j^s sírjaik 
mellett könnyezve áldozzanak azok em
iékenek, akiknek hantjain tanúi ják meg 
a holtak volt erényeit és vetkőzik le 
érettük saját gyarlóságaikat. 

n •HOaaei réaet Sete Msáesetayek. 
eeek és mindennemű pénzKletékek. 

Becsüljük meg embertársainkat, 
mert a halálba egyenlők leszünk; kí
méljük felebarátaink javait, amit mohó 
vágygyal, kapzsisággal elharácsolunk, 
azt ugy se vihetjük magunkkal a más
világra. Becsüljük az erényt, kerüljük 
a bűnt. A uugy ur ne éreztesse gőgösen 
hatalmát az alárendeltekkel, mert a te
mető az, igazi egyenlőség hazája. 

Ne üldözzünk senkit, a viszályko-
dással hagyjunk fel és igyekezzünk ugy 
élni, hogy halálunk után az élők igazán, 
szívből sajnáljanak. 

Ne' feledjük el a biblia szavait: 
„Boldogok a hívók!*—Legyünk mind
nyájan azok. Legyen a mi rövid életünk 
tiszta, mocsoktalan és akkor a túlvilág
tól való félelmünk tS megszűnne örökre 
s valódi balzsam, jóleső gyógyír lesz lel
künknek e vigasztaló szó; „Feltámadunk!" 

Kiss Berci. 

; Katonák szabadságolási ideje.. Sok 
| szegény szabádságott katonától hallhattuk, 

- | hopy -a-nyvrh szabadságának egy révét el-
.-->:—zaula; A hadvezetőség most elren
delte, hogy a nyert szabadság szabadság is 
legyen, áz utazásra -pedig kü ön annyi nap 
adandó, amennyi el es vissza elegendő. A 
rendelet mar életbe is lepel:. 

T Á R C A . 

Egy nem méltányolt 
természeti kincs. 

A Bakony, mint klimatikus üdülőhely. 
k U : Győri BSBM. 

(Folytatói.) 

A városok embererdejében élő, futkosó, 
ígymást lökdöső, egymást mardo«ó halandok, 
— mi a ti erkölcsötök ez ós erdő egyszerű 
moreijához, teremtő^erejehez képest! ? . . . 

Csak itt a magányban látjuk és értjük 
őrlő izgalmaink kicsiuyeíségér, eil^ségeink 
erőnek hitt szánandó- szegénységét, csak ha a 
•végtelens.éghez« és knltura helyett a termé
szethez mériük: akkor értjük meg az életün
ket. Itt van az igazi élet. közel az ős termé
szethez, álig az úgynevezett kőembtret, a k i -
elégitetlietetlen vágyak rohanásában bukdá
csolva korán elégnek, addig az őstermészet-

, hrz közel ebb állók könnyebben megtalálják 
| nemcsak a tiszta levegőt, hanem a nyugal-
1 mát és megelégedést, ami az életnek egyetlen 

boldogsága. Az itj, lebegő levegő varázshatása, 
az emberről szinte lekényszerül a ruha és 
eldobálni szeretne macától és magáról min
den!, mi a kultúrára emlékezteti és vissza
térni az ős eredetihez; visszavágy a primitív
ségbe es tévelygőnek itéli az embert, amiért 
elhagyta minden létező csuda legcsudásnbbját: 
a természetes egyszerűséget. Lehet e nagyobb 
boldogság az élete! a maga valóságában 
élve::ni szerelő ember számára, mini mély 
feliélecZés künn az erdőn, sóhaj, mely fel-
szVbadit, fenyőillat, napsugarak lánca a fák 
lörzsén és röv.déletü" sürjiö^forgo bogárkák 
zümmögése — absolul csöndben, absolut 
egyedüllétben! . . . -

Sötét, komor árnyékor vetnek az em
ber lelkére az élet anyagias küzdelmei is, 
de ezeken vidáman törnek át a szabad-
természet csendes békéjéhez menekülök 
öröinei7 Itt a szabad természet ölén találják 
csak fel az igazi »Bcatus »(f««-t a roncsolt 

idegzetüek, akik sóvárogva sóhajtják a rya-
godalmas, egyszerű életet. 

A háború előtti években ismertettem éc 
hallottam s olvastam is, hogy a felőlünk 
eleddig balveleméuyt tápláló berlini ember 
ha véletlenül Magyarországba vetődött 
csudáSkozolt az itt látottak és tapasztaltak 
fölött, sőt egyenesen bámulatba esett Buda
pest szépségéinek láttára, .wunderbar, gross-
artig!« — hallottuk nem egyszer a főváro
sunkban megforduló jelenlegi szövetségesünk 
fiait felkiáltani; de azért lálható volt az aj
kakon a kétkedő, kicsinylő mosoly egy és 
más dolog-felelt, ami nekik szokatlan. 

A háború ezt is meg fogja mint 
annyi mást — változtatni előnyünkre, ami 
máris tapasztalható. Épp a napokban irta 
meg a Budapesti Hírlap, hogy egy német és 
egy svájci tij.ág tárcsrovatában talált Ma
gyarországról szóló .cikket, mindkéthelyeo 
azzal « megjegyzéssel, hogy hazánkról soro
zatos ismertetés következik. A Neue Züricher 
Zeitungban Kessler Hermán ír rólunk 
> Magyarországi emlékek' címmel, költői 



? OlrlKl. KEMENESALJA 

Búcsú. . 
Dall. »KetSMr nyílik az akácfa virága . . .« 

Eltemetett boldogaágom' airatom, 
jMert hűtlen lett hozzám az én galambom; 
Hitegetée, ceábitgatia Volt részem, -
Moet füstbe ment minden édes reményem! 

Hej, de boldog, szép álmokat szőttem én 
A szép, csendes éjaifekákon pihenvén; 
Gondolatban forró sztVvíel öleltél, 
S oly jól esett, hogy annyira szerettél!. . . 

Keacrü lett utána a z ébredés. 
Oaztályom mis ne legyen /ésak feledés? ' 
Felednélek, de tudom, hofly nem lehet. 
Éa — ki tudja? — mit hozhit még a Végzet?!.., 

Élj boldogul, te hűtlen és csapodár, 
Szállingózz csak, 'mint a röpke kis -madár! 
Majd megbánod. Visszaairsz triég engemet. 
»De sziVemnek kétszer nyilríi nem lehet !« 

H 1 R E K. 
Elhányt hőseinkért A helybeli apai

sági plébánia-lempiorabaü jövő pénteken — 
nov. 3 an — délelőtt 9 órakor a háboru 
borzalmai közben elhunyt dtc-ö hőscink lelki 
üdveért ü u n - p y e gyászmise lesz, melyre a 
helybeli iskolák növendékein, tanítóin kiyt'l 
az összes hivatalok is meghívatnak. 

Kitüntetés. Wehofsich J o-sef nagyfáival 
körjegyző, Bődy l-tvan dukai földbirtokos vőjé, 
mint. főhadnagy 11 hónapig küzdött a Dober 
dón Hintán (elsőbbsége folyamodott étté, mint 
rréiliitmftft-tl''nArt|'neiiirég uieiz is jölt, hogy 
irodája teendőit tovább is vihesse. A napok
ban jött meg részére a Sigoom Laodisz, mely-
lyel a király az ellenség előtt tanúsított vitéz 
Hsa, start ásaen lüqtette i r . 

As uj dunántúli •>. püspök. Emlí
tettek, hogy az üresedésben levő dunántúli 
ev. püspöki szek belöllésere nézve a Nagy
kanizsán tartott nagygyűlés az egyházmegyei 
felügye ó elnöklete alatt világi részről: Ajkay 
Béla kerületi főjegyző, Kluge Endre dr. Ügyész, 
ve-zpréim felügyelő, egyházi r é -z rö l : Bognár 
Eidre l...ászp..|on i e-p-ie-, k.iüleli lőjpgy-
ző'. Varga Gyu'a vönöczKi lelkész, kemenes 
aljai ey|H-r«M, ScIiolz'Ödön agfalvai és Né-
m»-h Pal somogy: eipVreseket tü'dte ki-
Folyó hó 27 ' i i bontották fel a l:ikü döttek 
Berzsenyi Jeuő dc egyházmegyei felügyelő, 
főrendiházi Irg k é m e n . - ö m j e n i kastélyából 
a szavazatokat. Beadatotl 350 szavazat, ér
v e n , t e l é n volt 5 A szavazatokból ATap< Béla 
szombathelyi lelkészre 23H, P.i-may Lajos 

t gyón lelkészre 39, Scflolz Ödön áglalvai lel 
I készre 34; Bognár Endre lovászpatnnai lel 
I . készre 16. Madár Matyas felpéczi lelkészre 
i 10, I'avr Pitidor soproni theol. akad. tanárra 
j 6 szavazat kerül . Izy Kapi Béla abszolui 
I többségnél a dunantoü á . h.- » v . egyházkerü-
j let. püspöke lett. A beiktatás valószínűen 

dfC ' i n l i . r hó elején történik mez. r— Az ui 
püspök mind'scTo 37 éves, léhát fiatalos erő
vel, tele ambícióval láthat magasztos hivatása 

1 kövelelte kötelességeinek teljesítéseihez. A 
! szombathelyi ev. gyülekezet uj lelkésze ha-
j_pianii3n_JÜ-Dökké lett, kjtjiem a protekció 
; emelt di-zes állásába, hanem ^asszorgalma, 
| tehetsége, meggyőződéssel t̂eljes .vallásossága, 
i jó szive es erényei. *k lánglelkü Gyuratz Fe-
1 renc tiszte'méltó utód birtokába, jutott. 
I 

Elhuny! naggbirlnkos Háczky Sáudor 
; rnagyargenc-i .nagybirtokos, a Kemenesaljái 
i Kozg. Hit'ibank és a Marczalvölgvi Vizitársa-
j lat etnoke. tegnap rei'rtel 4 órakor 85 éves 
; koráb 'n, véiZelgy •'líaajj- következtében éihunyt. 
' HUH teleinél hétfou- !e-.u*.i'i féi 4 órakor 
• Magyargebetea a családi siiboltban helyezik. 
1 örök nyugalomra. H daláról a Kemenesaljái 
• Közt. Hitelbank és a MarczalvOl&yi Vizilársu-
I lat gyaszjelenfe-t adott ki. 

A tengeri (kukorica) rekvirálás* 
elrendeltetvén, a fö'ös mennyisével a vár
megye területén nov. 8 ig ke I bajé etil* ni. 

Al erdélyi menekültek köszönete. Az 
áruló román horda belörése miatt honta
lanná vált erdélyi testvéreink közül több csa
lád került h.vzráiik i - , kik a helybeli Vöröj. 
kereszt s kü.önöseu annak agilis, fáradságot 
nem ismerő elnöknője: 0z\). Szösyény-Ma-
rich Ferencué Gorcy HJUla grófnő buzgól-
kodása folytan a körű nsOJftf* Mi képest kel
lemes otthont találtak. A menekültek 
jórészt vasútiak — jobbára visszamentek— 
már lakóhelyükre s nevükben Merhán Mik-
lóa nagyszebeni osztá yiuernOk — egyszer
smind a Vajat nevében is — a következő 
szép levelet küdte: Méltóságos Grófnő és el-
uöknó! A méltóságúd vezetése alatt álló 
czelldömölki vöröskeré-zl est let c.aladornat 

j annyi jótékonysággal és szeretettel haimnzta 
el, hogy súlyos mulasztási Követné* el, h i nem 
ragadnám meg az első a'kalniat köszönetet 
mondani RÜodazokért. M-.y tiszteletté* kérem -

a Méltóságos Grófnőt és eln 'knőt. kegye-kéd-
jék elfogadni és a czelldömölki vöröskereszt 
- vet nagyra becsült tagjaival is közölni 
soha. meg ntm szűnő hálám és őszinte szív
ből jövő kö zöujtem kifejezését akSrf a pá
ratlan és <mzeien szereteteit a mely f,led 
telni tudta hazátlanságonkat, pótoioi elhagyott -
otthonunkat. megszUoteini szükségeinket s 
bizalmat önteni csüggedő szirüukbe. M>g-

I hálálni ezt az erkölcsi és anyagi támogatást 

soha nem tudjuk; de—min len érzésünki. • 
| gondolatunkkal azon leszünk, hogy a M tó-
j saeodloi és a vezetése a'att álló vöröskereszt 
! egylet minden működő tagjától vett nemes 
: pétdaK-^- erőnkhöz képest — követhessük, 
. V"mí;ok szenvédeseinek en»hit-< e-l legtlább 
' nemileg érdem'sek léhesflak az irányunkba i 
| tanúsított ad izatjtészségere. Egy úttal hálás 
I köszönetemet fejezem K I - a Czelldőmolkre 
, telepített menekült alkalmaz ittaim Családtag-
' jai iráut tanúsított nieu ném b e ülhető sok 
I jótékonyságért i.-, amelyekért — meg vagyok 

győződve —. raiodeu egyes . i m z f ; rn a 
legnagyobb h . *• ii . . i...•••:.••>! (og'a 11*1-
t'-sa^o-í Gm'n..;v .1/ -• MI lar.i Jtialatlan 
Tasjaira emlékerni. - C .adomái e-alkil-

sorokat szentéivé országunknak; kiváltképpen 
az Alföldnek. A • Afiiiicfirwr Selteste Racli-
ricliten'beii LXIJC József Gusztáv ir rendkívül 
szépen Magyarország termeszeli kincseiről es 
érdekességeiről. A B. I I . megjegyzi, hogy 
mindkét írás művészi értékén kívül azért is 
kedves lobot a műnkben, mert igaz jó-
baratot és megértést mutat hazánkat illetően. 
Olvashattunk e ilyesmiről hírt a háboru 
előlti időkben ? . . . 

Mostani szövetségeseinknél különösen a 
magyar koszt utálkozott tartózkodó, finnyás
kodó orrfintorgatással, de aztán, a tapasztalat 
igazolja, éppen ez hódit leghamarabb. 

Ki m.'rem mondani, hogy ugy jár a 
turista a Bakonnyal is: ha megismeri, meg
szereti, nem tudja feledni és visszavágyik 
utánna mindig. 

A Bakony kevesbbé látogatottságának 
egyik okai abban találom, hogy annak a 
uagy világ előtt való közelebbi megismerteté
sével alig fuglalkuzolt valaki. A' másik okát 
pedig a róla elterjedt s a köztudatban gyö
keret vert rémhistöriáknak tulajdonítom, 

amelyek az iránta esetieg érdeklődő termé
szetbarátokban félelmet keltvén, a múltban 
visszatartották azokat a természet e ' csodás 
alkotásának látogatásától. TéaTjrlég a rengeteg 
sűrűjében sok időn keresztül találtak rejtek
helyet valamikor a t&zegény legények', a 
fflldasarak "s utazok kifoeztogatál Az a 
félelmetes hírnév azonban, amely róla a 
múltban elterjedt, ma már csak a dajka-
mesékbeu • a ponyvairodalom termékeiben él. 
A betyár romantika teljesen a multté. Az itt 
folyamatba tett erdő- és földkuilura teljesen 
átalakította a Bakonyt, amely bem járhatat
lan többé: az utasnak sem kell tartani a 
• l'alkó Sándorok* ulooállásátó!. 

AzelőU a közlekedési eszközök hiányos
sága miatt is nehezen volt megközelilhetö a 
Bakony, amelynek szüzrengeleg csöndjei vasút 
kereke nem verte lel. — 1873, iiletve 1896. 
év óta e bajon is segitve van. Az 1873. év
ben a székesfíhérvar—jutás—yeszprém—kis-
czelli-, az 1896. évben, épp. a millenáris esz
tendőben megépült az előbbi pályát keresz
tező győr—Veszprém—dombóvári vasút. Az 

utóbbi az ösreogeteget annak legvadrei'enye-
sebb vidékén, a gyönyörűséges 'Cuho-vűlgyön< 
vágja at, amelynek természeti szépségekben 
való gazdagsága a híres •Semmermgetc juttatja 
eszünkbe. Valóságos rímeke e völgy a sze
szélyes természetűek. Az egész Cuha-patak 
menten oly mugragadó a vidék, mintha a 
természet szépségei egymásban gyönyörködni 
gyülekeztek volna ide. A kanyargó palák 
minden fordulata után raas perspektíva lep 
meg. üj meg uj hegytűmegek, mas meg más 
sziklahasadékok tünedeznek fel előtted. A 
vasúti pályatest alagutjaival, viaductjaival 
és merész fordulataival, maga külön meg
tekintésre érdemes nevezetesség. R(>meke|L 
itt a technika is, mikor e* vonalrlszt k i 
építette. Amint elkanyarodtál a szenllászlói 
állomásból, a természet szabadabb lélegzése 
Csap meg. Kertek és mezők virágillata ömlik" 
rád, olyan intruzitással, mintha nagy kosár 
rózsákkal hintenék tele a szobád. A tüdőd 
szabadabban lélegzik, a szemedfénye megele
venedik és friss leszel, üde. amit talán soha 
se hittél volna. A falombok zngása, a bokrok 
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mazotaim családtagjait továbbra is szerété--
tűkbe ajálva maradok a Méltóságos Grófnő--
nek és Elnökneoek kezeit csókolva a 
Vörös Kereszt- egylet nagyra becsült tagjainak 
legmélyebb hódolatom kifejezése mellett 
alázatos tisztelettel Merlidn Miklós 

osztalyméruök. 
-Az er. egyház koréból. Győrffy Béla 

er. segédlelkészt, ki Magassy Sándor a keme-
nesmagasTníTü-.egéljzö hitelszövetkezet pénz
tárosának unokája, egyházi felsőbbsége a pá
pai ag. h. ev. gyülekezethez, helyezte. 

Színeszeink búcsaja. Az Erdélybal 
menekült s Szilágyi Béla igazgatása alatt 
működő színtársulat tegnap tartotta nálunk 
biicsuelöddásat. Innen Sárvárra mennek, hol 
csütörtökön kezdik meg előadásaik sorozatát. 
Szilagyi a napokban volt Sárvárott s ott is 
szívesen fogadjak őket, kitűnik abból is. hogy 
a bérletgyüjlés nagyon szép eredménnyel járt-

Havonkénti adományok. A czelldömölki 
hadhavouultak. e-., ailjainak ayámolítására bá
ronként adakozos október havi adományai: 
özv. Szögyény-Marich Ferencne Gorcey grófnő 
40 K. Klem Testverek, Szabó Károly 25— 
25 K, Schyiber Zsigmond dr. 20 K, Pietnits 
Ferenc dr.^ Klein Vilmosne, Deutsch Gyuláné, 
Horváth József 10—10 K. Bures Richárd 6 K, 
özv. Balassa Jenőné, Szőgyeny-Márieh Maria, 
Szögyenyí Marich Paula, Honig Sámuel, Takách 
M.inonné, Wallenstein Károlvné 5—5 K. 

.Hucbihausen Edé .é, Németh Márkus, Deutsch 
Samu dr. 4—4 K, Schmid Kuni, Marton Izidor 
3—11 K, Róth Mór, Mersich Janó,özv. Hofliauser 
Sáudorné, S'.eru József 2—2 koronát, Takách 
Ferencne, Stetlka Tici, Steiner Lajos, Csillag 
Sándor, Witlinaun Adolfue, Weisz Ignác, 
Somogyi Aladarné, Schwar'z Sámuel 1 — 1 K, 
Uutlmaun Adolfiié, - Fischer Fülöpné, Stern 
Kuss 50—50 fill., Szenté Jenőné, özv. Grosz 
Hetirikné, B.ss Vilmosne 40—40 fill. Összesen 
222 korona 70 fillér. — A járatból hadba-
voeuitak.családjai részére a Tíeménesafjái 
Takarékpénztár és Hitelbank havonként 100— 
luO koronát adományoz. 

A lábbeli árának maximálása. A ke-
. réskedelemfigyi miniszter, mielőtt a cipő, 

c-iztna cs a talpa.ás árait országosan maxi-

málna, leiratot intézett az országos Tanáregye
sülethez, hogy a bőr- és czipészipari érde
keltség vélem*nyéi -kikérje. — Ugyancsak a 
bőr-árakat is maximálás alá vette a minisz
ter s rendeletében* a következő árakat szabta 
meg: Marhabőrök: talpbélésbőr nyak- és has
részekből 3 milliméter vastagságig kgr.-ként 
11 kor., felsőbőr 25 milliméternél vastagabb 
barna kgr.-ként 11 kor., fekete 16 kor. — 
Lóbőr: talpbelésbőr nyakrészek, tükörrészek, 
kraponok, egész és. féibőrök kgr.-ként 12 kor. 
— Borjubőrök: barna feoymázos, fekete vagy 
hibátlan barkám sima fekete borjubőr: tisz
tán cserkéreggel, cserző kivonat nélkül cse
rezve darabonként, negyed kgr.-nál könnyebb 
kgr.-ként 23 kor., darabonkint. negyed kgr.-
nal nehezebb kgr>ként, az előbbi módon ki
készítve 23 kor. 50 fill. Másféleképen cse
rezve darabonként, negyed kgr.-nál könnyebb 
kgr.-ként 22 kor., darabonként, negyed kgr.-
nál nehezebb kgr.-ként, előbbi módon kiké
szítve 22 kor. 50 fill. — Ragasztolt, hasított 
lapok és abból készült talpak: Hasított bőr-
bl l készült ragasztott, impregnált, sajtolt, tal
palás! célra alkalmas lapok, táblák kgr.-ként 

12 kor. Ilyen bőrökből kiszabott, kivágott tal
pak kgr.-ként ; 16 kor. 

Megbüntetett árdrágító. Szalóky -Ká
roly czelldömölki lakos az árpa métermázsa-
jat 46 K a rozs rnétermázsáját pedig 37 ko-
rouáert adta el: feljelentés lolytán a czelldö
mölki szolgabiriiság ezen cselekményéért ö 
napi elzárásra es 100 korona pénzbüntetésre 
Ítélte és a külöubözeti összeg visszafizetésére 
kötelezte. 

Ismét drágább a tinta. Az osztrák és 
magyar Üotagyáros urak — arra hivatkozva) 
hogy a nyersanyagok és az üveg árainak 
emelkedése kényszeríti ókét — ismét e ítél
ték a'tinta ágat. Csák n-mrégen is még 1'60 
K volt egy liter tinta, most ez 420K. Az 
emelkedés 162" „. ' 

Bárd-iéle Karácsonyi Album cím alatt 
mint minden esztendőben, ugy az idei kará
csonyra is egy díszes A búmban összegyűjtve 
jelenteti még a Bírd Ferenc es Testvére köz
ismert zeneműkiadó cég a f. évben népsze
rűségre jutott kedveit zeneművekét. Benue 

lesz az A l b u m b a n minden ami uj, szép éa 
értékes. »Három a kislány*, •Csodac ók«, 
• Négy a kislányi, »A császárnéi, >A csillag-
kutató' operettekből, továbbá Erkel' .Névtelen, 
hösök« operájából 1—1 szép szám, azonkí
vül Nyitányok, Melodrámák és a most nép
szerű Táncok, kuplék, Kabaré dalok, magyar 
dalok, magy.tr/4tbraudok és más zongora da
rabok, valamennyi zongorára, részben p»dig 
ének és zongorára. Ezen Karácsooyi Album 
kiadásával hazánk e legelső zeneműkiadó 
cége kedves meglepetést szerez nagy vevőkö
zönségének és valósággal ajándékszámba 
megy e gyönyörű Album, tekintve, ho; y a 
100 oldalt tartalmazó kötetben foglalt zene
művek érféke egyenként vásárolva 90 komua 
értékel képvisel, mig igy együtt az etaész 
Karácsonyi Album 4 korona, diszkötésben pe
dig 6 korona. Lapunk olvasói bizonyára szí
vesen veszik e Karácsoni Album megjelené
séről szóló I.Írünket és azon figyelmezteté
sünket, hogy az eredeti Bárd-féle Karácsonyi 
Albumra a kiadócég csakis november végéig 
fogad el megrendeléseket, m i v e l ez c i k 
annyi példányban lesz előállítva, ahány uu-g-
megrendelés arra december 2 ig Budape-tre 
a cég Kossuth Lajos-utca 4 sz. alatti kiadó
hivatalához beérkezik. 

Erdélyi menekültjeink javára folyt i -
tólagosau következő, adományok ' folytak ha 
A pápoczi körjegyzőség' gyűjtése: Pápoez 

Rábakecskéd 5230 kor. és Kenyéri 84 80 
kor, összesen 362*34 kor. Ehhez hozzáad .a 
az eddigi gyűjtés eredményét 9354*33 koro
nát, összesen befolyt 9716 67 korona, llöl-
mann pénztáros. 

Három millió -nyolcszázötvenegyezer 
nyolcszázhnszonkét korona és tizenkilenc 
fillér volt AZ EST összes költségeinek vét 
összege 1915 ben. Ennyibe került ennek az 
amerikai aranyokban fejlődött népszerű új
ságnak előállítása egy esztendő alatt Ebből 
a hatalmas összegből csak a nyomdai költ
ségek 1.515.032 K 72 fillérre rúgnak. Ilyen 
összegek teszik lehetővé, hogy naponként 
sok százezer példányban teljesibte ftlgg'-tleíi. 
megbízható és poutos hírszolgálatát AZ EST 

zizegése, alázatos hajladozása az érő kalá
szoknak és a föld '— a füld szaga egyszeriben 
megértéti veled, városi aszfaltos utcák tapo-
sojával, hogy mindannyian a természet gyer-
liiekei vagyunk. Az igazi Cuiia Sándor-ma
jornál kezdődik. .A nézőt beljebb viszi a 
vonat Előtted sötétlő halmok jelentkeznek. 
áS'éhol összeszűkül a patak völgye, másult 
kerekre terül. A pályatest mentén a vadvizü 
Cuha-patak csergedez, melynek ereje kihasz
nálatlanul fut lova. A patak partján keskeny 
ösvény húzódik, amely azonban hóolvadáskor, 
'mari záporok alkalmával víz alá kerül, s igy 
hol térdig vizben, hol a meredek sziklafal 
parányi részeibe kapaszkodva tud a gyalogos 
előrehatolni rajta. ' 

Egy másik érdekes pontja a Bakcnyuak 
a „Csingervölgye." E völgy egy mély, szikla
hasadékok közt elnyúló 20—24 méternyi szé
les medence, meiyeu a Csinger-palak húzó
dik végig. A két oldalt magasra fölnyulo 
sziklák tetejét sürü erdő fedi, de ennek is 
egj része már a kipusztitásnak van átadva. 
A völgyben lépten-nyomon a szorgalmas 

munkáskéz nyomaira akad az ember; itt 
sürü csoportokban füstölgő mészkemencék, 
amott egy magasan kiemelkedő épületcsoport 
— az üveghuta, fönt az erdőboritotta hegy
tetőkön nagy mennyiségű tűri- éS technikai 
fakészlet és ezeket befejezőleg a kőszén-telep 
.Csingcr"-:i?k elnevezett bányaszfalujával. E 
széntelep, melynek termeké .ajka — csinger-
volgyi szén4, elnevezéssel szerepel a forga
lomban vagy negyven év óta munkáltatik. 
Szene, bar neui elsőrendű, jutányos ára mel
lett szép keletűek örvend. A bánya éven át 
három-négyrzáz munkást foglalkoztál. A bá-
uyaszfalu festői rendetlenségben szétszórt pri
mitív épitméuyü házacskákból áll, csak hellyel
közzel emelkedik ki egy-egy csinosabb ház, 
— valamely felsőbb banyatiszt lakhelye. 

A talaj nagyrészben mészkő; pala is 
fordul elő benne, de oly törmelékes állapot
ban, hogy meg eddig azt haszonra fordítani 
nem lehetett 

—A—ezelldömőik—székesfehérvári vasút
vonal ajlSi állomásán kiszállva, egy külön, a-
kőszénbánya-társulat költségén épült m i -

vágány vezet a C-inger völgyébe. Ezen törté
nik a kiaknázott szén szállítása az ajkai 
pályaudvarba továbbirányítás végett . . 

Ezt a gyönyörű, vadságában is kedves 
és egészséges vidéket vette tervbe egyelőre a 
harctérről visszaérkezett betegek, későbbi idő
ben .pedig a polgári betegek számára üdülő
helyül való állandó tartózkodásra, az a moz
galom, melynek élén Veszprém vármegys. 
tiszti főorvosa Vadnay Szilárd dr, kir. taná
csos áll, kinek agilitásával több mint való-zinü, 
sikerülni fog az orízág területén elhelyezni 
tervezett több -szanatórium egyikét, a Bakony
ban felállitatni. Csak örvendeni lehet a terv* 
nek, amely célul tűzte ki a Bakonyban, egy 
klimatikus helynek létesítését. 

A nagyvilág tehát már készül fölfedezni 
a természetnek ezt a remekét, annak a szelek 
járásától védett gyönyörű vidékét Ha majd 
kockás svájezi villák telepednek meg a - i J 
oldalakba, Dunámul ezen egykor rettegett 
rengetegéből igy le=z Dunántúl viruló szép 
paradicsomkertje. • • . 

(Vége kör.) 
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Bucsu. 
DmU. »kétsxar nyílik az akácfa virága . . .« 

Eltemetett boldogságom' siratom, 
J*ert hűtlen lett hozzám az í n galambom; 

Hitegetés, csábitgatás Volt részem. 
Most füstbe ment minden é d e s reményem! 

Hej, de boldog, s z é p álmoUat szőttem én 

A szép, csendes éjszakákon pihenvén; 
Cjondolatban forró sziVVel öleltél, 
S oly jól esett, hogy annyira s zere t t é l ! . . . 

Keserű lett utána az é b r e d é s . ' 
Osztályom más ne legyen csak f e l e d é s ? ! 

Felednélek, de tudom, hogy nem lehet. 
É s ' — ki tudja? — mit hozhat még a Végzet?!... ; 

Élj boldogul, te hűtien é s csapodár, I 
Szállingózz csak, mint a röpke kis madár ! 

Msjd megbánod. Visszasirsz még engemet. | 
>De szívemnek kétszer nuilni nem lehet % 

I 

H 1 R E K. 

A l n| dnnántnli ev. püspök. Emlí
tettek, hogy az üresedésben levő dunáotnli 
ev. pü-pöki szek betöltésere nézve a Nagy
kanizsán tartott nagygyűlés az egyházmegyei 
felügyelő elnöklete alatt világi regről: Ajkay 
Béla kerületi főjegyző, Kluge Endre dr iigyész. 
VH-zprellli felügyelő, egyházi régiói : Bognár 
Endre lo.ászpotoaaj .-p-r--, k. lüleli lőjegy-
ző'. V.irg*. Gyu>a vOnoczki hHKHW, Kemenes
aljái e-|.. Scliolz Ödiin ngfalvai és Né-
m-h Pál somocyi esperesekéi t üd te ki-
Folyó ho 27 én •buutotlák f-l a I ikü dőltek 
Berzsenyi Jenő ilc egyházmegyei felügyelő, 
fór-níliháfi l«g kein'- IHnjrni kastélyában 
a szárazainkat. Beadatott 350 szárazat, er-
v-n,t»!en volt ő A szavazatokból Kapi Béla 
szombathelyi lelkészre Paimay L í jns 
gyón Inlkészre 39, Scboíz Ödön ágtalvai lel 
készre 84, Bognár Endre lovászpatonai lel 
k»«?re 16. Madár Matyas íelpéc.i lelkészre 
10. l'avr Sándor soproni theol. akad. tanárra 
6 szavazat kerül, hy Kapi tVIa abszolút 
többséggel a dunántúli á . h. ev. egvházkerü-
let pü-pöke lett. A beiktatás valószínűen 
december hó elején történik mez. — Az ui 
pü-p 1k mindősne 37 éves, tehát fiatalos erő
vel, tele amhictó-al láthat magasztos hivatása 

A l erdélyi menekültek köszönete. At 
áruló román horda betörése miatt honta
lanná vált erdélyi testvéreink közül több csa
lád ke.-ült hozzánk i - , kik a helybeli Vív&j. 
kereszt s kOÍ-nösen anaak agilis, fáradságul 
nem ismerő elnöknője: özv. Szőgyény-Ma
ncit Ferencné Gorc-y P J U * grófnő ' huza
kodása folytan a körű lué.iye. képest kel
lemes otthont találtak. A menekültök 
jórészt vasútiak — jobbára visszamentek 
már Ülőhelyükre s nevükben Merhán Mik-
I ,s nagyszebeni isztá y mérnök — egyszer
smind a rájut nevében is — a következő" 
szép levelet kOdle: Méltóságos Grófnő és el-
uökuö! A méltóságod vezetése alatt álló 
ezelldőmötki vörüskere-zt egylet csaladomat 
annyi jótékonyságnál és szeretettel halmozta 
el, hogy súlyos mulasztást követné" el, ha nem 
ragadnám n:eg nz első áHtalroal köszönetet 
mondani mindi •••'sért M-.y lisrteléttal kérem 
a Méltóságos Gr-fnőt és eln Iknőt, kegyesked
jék elfogadni él ;• czelldömötki vöröskereszt 
egylet uagyra becsült tagjaival is közölni 
soha meg mm szűnő hálám és őszinte szir-
ből jövő kö zön.'tem kifejezéséi azért' a pá
ratlan és Uauet en szeretetért a mely Med-
tetni ludla hazatl.visagunli it, pótolni elhagyott 

Elhunyt hőseinkért. A helybeli apát"-" 
sági plebania-temp ombau jövő pénteken -
nnv, 3-an — delelőn 9 órakor a háború 
borsalmíNközben elhunyt dicső hőseink lelki 
üdvéért üun-p-lye gyászmise lesz, melyre a 
helybeli iskolák növendékein, tanítom kivi'l 
az összes hivatalok is meghivalnak. 

l i tüntetes . Wchof-ich .1 >zs-f i.azyfa'.ai 
körjegyző, Uődy István dukai földbirtokba vóje. 
mint főhadnagy 11 hónapig küzdött a Dober 
d-ui Mintán felsőbbsege folyam.idolt érte, mint 
nélkülözhetetlenért, nemrég meg i , jöit, hogy 
írod-ija teendőit tovább is vihesse. ,\ napok
ban jött iu- s- részére a Sigoom Laodisz, me:y-
lyel a király az ellenség előtt tanúsított vitéz 
ma-atarta-..ert iflntelte ki. 

követelte köteles.-igeinek teljesiiéseihez. A ! otthonunkat, megszüntetui szükségeiuket s 

szombathelyi ev. gyülekezel uj lelkésze ha- ' bizalma', önteni /Csüggedő szivünkbe, M*g-
marosan püspökké lett, kit nem a "protekció Datálni ezt az erkölcsi és. anyagi támogatást 

>meii str^»s : i f tn j^ii - -h-rt^vv. ->^s^ui ) i j ima | soha nem lnd|iik. de minién érzésünkkel és 
.tehetsége, meggyőíődesse! teljes vallásossága | gorid-la'uukka! azon. leszünk, hó.-y a M '-»-
jó szive es erényei. A lánelelkü Gyurit?. Fe ; -i/odioi és a vez -tese aalt álló vörös reszt 
renc tiszte méltó utód binokáha jutott. ; egyet mindén működő tagjától veit nemes 

Háczkv Sántl'ir | P*-'01" — erőnkhöz képest — követhessük, 
v-deseinek envhit" 

Elhunyt naggbirtokos. Háczkv SántsW 
magyaruenc-i nagybirtokos, a Kemenesaljái ; • mások szetv.-desemek enyhít---vei lagtlább 
Kö/g. Hit'ibank és a Marc/airOloi Vi-narsu- i nemileg éniem-sek leh.-*sönk az iránynnkbau 
tat e'nöke. Wtiz-p réggel •* órakor 8ü éjre-
korah'n. v-.'-lgv ••ifi'l'é. következtében e,hunyt. 
Hült tetemei héttőn délután fel 4 órakor 
M itiyarg-i-cs. n a caládi sírboltban helyezik 
örök nyugalomra. Hitaláról a K-lae.iesaljai 
Közg. Hitelbank és-a Marczalvölgyi Vi/iiársu-
lai gyászjelentésl adott ki. 

A tengeri (kukorica) rekvirálása 
elrendeltetvén, a' fö'ös raenny.ifé.«»et « váf-
mecye területén nov, 8 ic ke' beje eűteni. 

• lanusitott áldozatkészségére. Egyúttal halas 
I köszönetemet - fejezem 'KI a" Czelldömölkre 
, telepiteit ineie'küit alkálin izotlaim csalad'ag-
' jai iránt tanu*it«tl meg nem b e O'he ó sok 
I jótékonyságért is, amelyekért — meg vagyok 

győződve — mi i-leu .•j.-«s al-talmazittam a 
iMnagyobb h :-ar :• r- tisztelettel f . K a ilél-
l is.igos Grófnőre es ,1/ ei fáradhatatlan 
Tagjaira emlé'Vni. » C adomái • - alkal-

sorokat szentéivé országunknak, kiváltképpen 
az Alföldnek. A •MúHciiniir Neueste AVicfi-
rieMeiia-beu Í H J - József Gusztáv ir rendkívül 
szépen Magyarország természeti kiuc-eiről es 
érdekességeiről. A B. H. megjegyzi, liogy 
mindkét iras művészi értékén kivül azért is 
kedves lehe; a -r n.üi.kbeii, meri igaz jo-
baralot és megértést mutál hazánkat illetően. 
Olvashattunk e ilyesmiről hírt a , habom 

• előtti idókbeu? . . . 
Mostani szövetségeseinknél különösen a 

magyar koszt Utálkozott tartózkodó, finnyás
kodó orrflntorgaii-sál, de aztán, a tapasztalat 
igazolja, éppen ez. hódit leghamarabb. 

Ki merem mondani, hogy ugy jar a 
turista a Bakonnyal is: ha megismeri, meg

szeret i , nem tudja feledni és visszavágyik 
utánna mindig. 

A Bakony kevesbbé látogatottságának 
egyik okat abban találom, hogy annak a 
nagy világ elölt való közelebb^auegismerteté-
sével alig foglalkozott valaki. A másik okat 
pedig a róla elterjedt s a köztudatban gyö
keret vert rémhisXóriaknak tulajdonítom, 

amelyek 3 Z iránta esetiee érdeklődő termé
szetbarátokban feleimet keltvén, a múltban 
visszatartották azokat a természet e csodás 
alkotásának látogatásától. Tésyieg a rengeteg 
.-tinijében sok idöu keresztül találtak rejtek
helyet valamikor a tszegéiiy legények; a 
földe, urak es utazok tiíuszlogaloi. Az a 
félelmetes hírnév azonban, amely rola a 
múltban elterjedt, ma mar csak a dajka
mesékben s a ponyvairodalom termékeiben él. 
A betyár romantika teljesen a multte. Az itt 
folyamatba telt erdő- és földkultura teljesen 
átalakította a Bakonyi, amely nem járhatat
lan többé; az utisnak sem kell tartani a 
'I'alkó Sándorok- utonállasátol. 

Azelőtt a közlekedési eszközök hiányos
sága miatt is nehezen volt megközelíthető a 
Bakony, amelynek szüzrengeteg csöndjét vasul 
kereke nem verte Itl . — 1873, iiletve 1896. 
év óta e bajon is segitre van. Az 1873. év
ben a székesMiérvar—jutás—Veszprém—kis-
czclli-, az 1896. évben, épp a millenáris esz
tendőben megépült az előbbi pályát keresz
tező gyűr—veszprém—dombóvári vasút. Az 

utóbbi- az ősrengeleget annak legvadregenye-
•ebbvidékén, a gyönyörűséges *Cuha-vőlrjyön-
vágja át, amelynek természeti szépségekben 
való gazdagsága a híres •Sernmennget« juttatja 
eszünkbe. Valóságos remeke e völgy a sze
szélyes természetnek. Az egész Cuha-palak 
mentén oly megragadó a vidék, mintha a 
termeszét szépségei egymásban gyönyörködni 
gyülekeztek volna ide. A kanyargó patak 
minden furdulata után mas perspektíva lep 
meg. Dj meg uj hegytümegek, mas meg más 
sziklahasadékok tünedeznek fel előtted. A 
vasúti pályatest alagutjaival, viaductjaival 
és merész fordulataival, maga külön meg
tekintésre érdemes nevezetesség. Remekelt 
itt á i technika is, mikor e vonalrészt ki
építette. Amint elkanyarodtál a szentlászlói 
állomásból, a természet szabadabb lélegzése 
csap meg. Kertek és mezők virágillata ömlik 
rád, olyan intruzitással, mintha nagy kosár 
rózsákkal hintenék teíe" a szobád. A tüdőd 
szabadabban lélegzik, a szemedfénye megele- ' 
venedik és friss leszel, üde. amit talán soha 
se hittél volna. A falombok zúgása, a bokrok 



44. szám. " KEMENESALJA S. o l d . ' 

mazotaim családtagjait továbbra is szerete
tükbe ajálva maradok a Méltóságos Grófnő
nek és Elnöknőnek kezeit csókolva — a 

.Vörös Kereszt-egylet nagyra becsült tagjainak 
legmélyebb hódolatom kifejezést) mellett 
alázatos tisztelettel Merhán Miklós 

' _ , ósztalyméniök. 
Az BT . egyház koréból. Győrffy Béla 

ev. segédlelíészt, ki Magassy Sándor a keme-
nesmagasi Önsegélyző hitelszövetkezet penz-
tárosáiiak unokája, egyház, felsőbbsége a pá
pai ag. h.' ev. gyülekezethez helyezte. 

Színeszeink búcsaja. Az Erdélyből 
menekült s Szilágyi Béla igazgatása alatt 
müködfl színtársulat tegnap tartotta nálunk 
bucsuelőadását. Innen Sárvárra mennek, hol 
csütörtökön kezdik meg előadásaik sorozatát. 
Srilagyi a napokban yi.it Sárvárott s ott is 
szívesen fogadják őket, kitűnik abból is. hogy 
a betétgyűjtés nagyon >/'.-p .eredménnyel járt-

Havonkénti adományok. A czelldömölki 
hadbávonultak c-.i .'.d]aiu»kiyá:nolitására ha
vonként adakozón október havj adományai: 
özv. Szőgyény-Maricll Ferencné Gorcey grófnő 
40 K. Klein Testverek, Szabó Károly 25 — 
25 K, Scheiber Zsigmond dr. 20 K, Pietnits 
Ferenc dr., Klein Vilmosne, Deutsch Gyuláné, 
Horváth József 10—tO K. Bures Richárd 6 K, 
özv. Balassa Jeuőué, Szőgyény-Marich Maria, 
Sz'.gyeny-Marichr Paula, Honig Sámuel, Takách 
Martónné, Wallenstein Károlyné 5—5 K, 

málna, leiratot intézett sz országos Iparegye- 1 lesz az Albumban minden ami uj, szép és 
süléihez, hogy a bőr- és czipészipari érdé- I értékes. .Három a kislány., .Csodac ók«, 
kéltség vélem'nyé 1 kikérje. — Ugyancsak a ! »Négy a kislány., .A császárné., >A c<tllag-
bőr-árakat is maximálás alá vette a minis*- i kutató, operettekből, továbbá Erkel .Névtelen 
ter s; rendeletében a kővetkező árakat szabta j hősök, operájából 1—1 szép szám, azonki-
m-g; .Marhab,'r i : talpbelésbőr nyak- és has- j vül Nyitányok, Melodrámák és a most nép

vastagságig kgr.-ként \ szerű Táncok, kuplék, Kabaré dalok, magyar t részekből 3 milliméter 
11 kor, felsőbőr 25 milliméternél vastagabb 
barna kgr.-ként 17 kor., fekete 16 kor. — 
Lóbőr: talpbelésbőr nyakrészek, tükörrészek, 
kraponok, egész és felbőrök kgr.-ként 12 kor. 

dalok, magyar ábrándok és más zongora"'da>~ 
rabók, valamennyi zongorára, részben pedig 
éaek és zongorára. Ezen Karácsonyi Album 
kiadásával hazánk e legelső zeneműkiadó 

— Borjubőrők: barna fenymázos, fekete vagyj^céga kedves meglepetést szerez nagy vevőkö-
hibátlan barkája sima fekete borjubőr: íísz- j zönségenek és válósággal ajándékszámba 
tán cserkéreggel, cserző kivonat nélkül cse- megy e gyönyörű Album, tekintve, hogy a 
rezve darabonként, negyed kgr.-nál könnyebb j 100 oldalt tartalmazó kötetben foglalt zene • 
kgr.-ként 23-kor., darabookint, negyed kgr.- j művek értéke egyenként vásárolva 90 koroua 
nal nehezebb kgr.-ként, az előbbi módon ki
készítve 23 kor. 50 £11. Másféleaépen cse
rezve darabonként, negyed kgr.-nál könnyebb 
kgr.-ként 22 kúr., darabonként, negyed kgr.-
nál nehezebb kgr.-ként, előbbi módon kiké
szítve 22 kor. 50 fill. — Ragasztott, hasított 
lapok és abból készült talpak: Hasított bőr
ből készült ragasztott, impregnált, sajtolt, tal-
palási célra alkalmas lapok, táblák kgr.-ként 
12 kor. Ilyen bőrökből kiszabott, kivágott tal
pak kgr.-ként 16 kor. 

Megbüntetett árdrágító. Szalóky Ká
roly czelldömölki lakos az árpa ^métermázsa-
jat 46 K a rozs raétermazsaját pedig 37 ko
ronáért adta el: feljelentés lolytáo a czelldö-

érteket képvisel, mig igy ; együtt az egész 
i Karácsonyi Album 4 koroua, di-zkötesben pe-
' dig 6 korona. Lapunk olvasói bizonyára szi-
i veseu veszik e Karácsoni Albunr megjelenö-
i séró! szóló hírünket és azon ligyelmeaelé-
| süuket, hogy uz eredeti Bárd-féle Karácsonyi 
j Albumra a kiadócég csakis november végéig 
I fogad el megrendeléseket, mivel ez o ik 
| annyi példányban lesz 'előállítva, ahány me*z-
I megrendelés arra december 2-ig Budape-tre 
| a cég Kossuth Lajos-utca 4 sz. alatti kiai l i-
I hivatalához beérkezik. 

Huchthauseu Edé .é, Németh Márkus, Deutsch ! 
Samu dr. 4—4 K, Schmid Kuni, Marton Izidor j 
3—15 K, Rólli iior, Mersicli Jenő.üzv. Hofliauser ' 
Saudorné, Steril József 2—2 koronát, Takách i 
Ferencné, Stettka Tici, Sfint-r Lajos, Csillag 
Sándor, Witlmann Adolfué, Weisz Ignác, 
Somogyi'Aladarné,, Scbwarz Sámuel l - l K, 
GuiTináun Adollné, Fitcher Fülopné, Stern 
Éliás őt'—5tD fill., Szenté Jenőné, özv. Grosz 
Henrikbe, B ,ss Vilmosne 40—40 fill. Összesen 
222 korona 70 fillér."— A járásból hadba- I 
vonultak c--aládjai részére a Kemenesaljái !-
: . ; •...•.:ar és Hitelbank havonként 100— j 
lOQ^kutoQát adomauyoz. 

A lábbeli árának maximálása. A xe-
reskedelemügyi miniszter, mielőtt a cipő, 
c-t: ina es a talpa.ás árait országosan maxi-

Erdélyi menekültjeink javára folyt i -
tólagosau következő adományok folytak be 
A pápoczi körjegyzőség gyűjtése: Pápocz 

mölki szolgabiroság ezen cselekményéért 8 j község i«*.64 kor, Szentmiklósfa 3070 kor, 
napi el.-.árásra es 100 korona pénzbüntetésre j Rábakecskéd 5230 kor. és Kenyéri 8480 
Ítélte és a különbözeti összeg visszafizetésére j kor, összeseo 362*34 kor. Ehhez .hozzáadza 
kötelezte. J az eddigi gyűjtés eredményét 935433 kor->-

Ismét drágább a tinta. Az osztrák és ] nát, összesen befolyt 9716 67 korona. Hút
in;..:-, n üutagyár-os urak -—arra hivatkozva* ' maim pénztáros. '-
hogy a nyersanyagok és az üveg árainak j Három millió nyolcszázötvenegyezer 
emelkedése kényszerűi őket — ismét e oel- ' nyolcszázhnszonket korona és tizenkilenc 
ték .-. tinta ázat. Csák ninrégen is még 1*60 I fillér volt AZ EST összes körűségeinek vég-
K Voli egy liter tinta, most " ez 420K. Az": összege 1915 ben. Ennyibe került eiinek az 
em.'lk.dés lü2° ' 0 . ' . < amerikai arányokban fejlődött népszerű uj-

Bard-féle Karácsonyi Albntn cim aiatt Ságnak előállítása egy esztendő alatt. Ebből 
mint minden esztendőben, ugy az idei kara- | a hatalmas összegből csak a nyomdai költ-
csonyra is egy díszes A búmban összegyűjtve { ségek 1.515032 K 72 fillérre rúgnak. I l y u 
jelentet' meg a-flárd Ferenc es Testvére köz- j összegek teszik lehetővé, hogy naponként 
ismert zeneműkiadó cég a f. évben népsze- ! sok százezer példányban teljesítse függ' tl -n. 
rüségre jutott kedveli zeneműveket. Benue megbízható és poutos hírszolgálatát. AZ EST 

z.zege.se, alázatos hajladozása az érő kalá
szoknak és a föld — a föld szaga egyszeriben 
m-vértéti veled, városi aszfaltos utcák tapo-
söjával, hogy mindannyian a természet gyer
mekei vagyunk. Az igazi Cuiia Sáudor-ma-

, jornál kezdődik A nézőt beljebb viszi a 
vonat. Előtted sötétlő halmok jelentkeznek. 
Néhol összeszűkül a patak völgye, másuit 
kerekre terül. A pályatest mentén a vadvizü 
Cuha-patak csergedez, melynek ereje kihasz-
ualatlanul fut tova. A patak partján keskeny 
ösvény húzódik, amely azonban hóolvadáskor, 
nyári záporok alkalmával viz alá kerül, s igy 
hol térdig vízben, hol a meredek sziklafal 
parányi részeibe kapaszkodva tud a gyalogos 
előrehatolni rajta. 

" Egy másik érdekes poatja a Bakony uak 
a „Csingervólgye." E völgy egy mély, szikla
hasadékok közt elnyúló 20—24 méteroyi szé
les medence, meiyeu a Csinger-patak húzó
dik, végig. A két oldalt magasra fölnyulo 
sziklák tetejét sürü erdő fedi, de ennek is 
egy része már a kipusztitásnak van átadva. | 
A völgyben lépten-nyomon a szorgalmas 

munkáskéz nyomaira akad az ember; i t l 
sürü csoportokban füstölgő mészkemencék, 
amott egy magasan kiemelkedő épületcsoport 
— az üveghuta, lőnt az erdőboritolta hegy
tetőkön nagy mennyiségű tűzi-- és technikai 
fakészh-t és ezeket beféjezőleg a kőszén-telep 
.CsiiloW-nek elnevezett bányaszfaiujával. E 
széntelep, melynek termáké .ajka -- csinyer-
cvlgyi szén'' elnevezéssel szerepel a forga
lomban vagy negyven év óta . munkáltatik. 
Szene, bar nem elsőrendű, jutányos ára mel
lett szép kelétnek örvend. A bánya éven át 
hárpnt-négy.-záz munkást foglalkoztál. A bá-
nyaszfalu festői rendetlenségben szétszórt pri
mitív épitméuyü házacskákból áll, csak hellyel
közzel emelkedik ki egy-egy csinosabb ház, 
— valamely felsőbb banyatiszt lakhelye. 

A talaj nagyrészben mészkő; pala is 
fordul elő benne, de oly törmelékes állapot
ban, hogy még eddig azt haszonra fordítani 
nem lehetett 

— A - czelldömölk—székesfehérvári vasút
vonal ajkai állomásán kiszállva, egy külön, a 
kőazénbánya-társulat költségén épült sin-

vágány vezet a Csinger völgyébe. Ezen törté
nik a kiaknázott szón szállítása az ajkai 
pályaudvarba továbbirányítás végett. 

Ezt a gyönyörű, vadságában is kedves 
és egészséges vidéket vette tervbe egyelőre a 
harctérről visszaérkezett betegek, későbbi idő
ben pedig a polgári betegek számára üdülő
helyül -való állandó tartózkodásra, az a moz
galom, melynek élén Veszprém vármegye 
tiszti főorvosa Vadnay Szilárd dr , kir. taná
csos áll, kinek agilitásával több mint való-zinü, 
sikerülni fog az ország területén elhelyezni 
tervezett több szanatórium egyikét a Bakony
ban felállitatni. Csak örvendeni lehet a t - i r -
nek, amely célul tűzte ki a Bakonyban, egy 
kümatikus helynek létesítését. 

A nagyvilág lehat már készül fölfedezni 
a természetnek ezt a remekét, annak a • 
•járásától védett gyönyörű vidékét Ha majd 
kockás svájezi villák telepednek meg a. szolid 
oldalakba, Dunántúl ezen egykor rettegett 
rengetegéből igy lesz Dunántúl viruló szín 
paradicsnmkertje. ' 

_ (Vége kör.) 
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1915-ben 213,769.750 példányban jelent meg. 
AZ EST egyre fokozódó népszerüséeet hirde
ti-: ezek a magyar újságírás történetében 
p'-lda nélkül álló számok. 

Adományok a sebesült katonák re 
szere. A czelidömölki Vörö-kereszt-kórház 
és~va»uti üditő-állomas részére az utóbbi 
héten a következő adományok érkeztek: 
Uyömórty György (Intaj naponta 2 liter tej, 
Klein Vilmos 1 szekér burgonya, Bánóczy 
Istvánné gyűjtése 60 drb káposzta, özv. Ta
kách Jenőné 12 üveg bor, Mesterházy An-
talné (Kemenesmagasi) 1 és fél liter tej, 
Wallenstein Károlyné (Alsóság) volt szives a 
sütést végeztetni az üditő részére, Günsberger 
Iguác (Alsóság) a rumot kedvezményes áron 
volt szives adni, literjét 6 korona helyett 
4 koronába számította. 

Eltűntek kutatása az ellenséges fo
goly táborban. A .Katóim-Nyomozó Jegy-

" zék". mely a Magyar Vörös Kereszt Esylet 
budapesti Tudósító Irodája vezetőinek: Batt-
htjdny Lajos gróf és Hadik-Barkóczy Endre 
gr. I kiadásban jelenik meg, már kutatásai 
Során is jelentős eredményeket ért " el. 
£uk olyan eltűnt katona sorsára derített vilá
gosságot, .akinek személyét illetőleg a hivatalos 
nyomozás holt pontra jutott. A szerkesztő
ségnek legújabban sikerült biztosítania a Wieni 
Geineinsames Zentralnachu-eisebureau utján, 
h'cy a Katona-Nyomozó Jegyzék minden 
ar/imn m-ttlUuségcs fngnlylnhnrnkhn in rl-

jtisson s ezzel ujabb lehetősénél nyjtott arra, 
h gy kutatásai még eredményesebbek legye-
0 " - . A Katona-Nyomozó Jegyzéket B. Virdgh 
Géza szerkeszti. Szerkesztőség és kiadohiva-
U : Budapest, IV., Váczi u. 38, I . em, ahol 
a Katona Nyomozó Jegyzék közlési feltélelei 
és minden egyéb felvilágosítás megtudható. 

Lopás. A mult héten Nagysitke község
hez tartozó Lanka pusztán Sulyok Józsefnetöl 
9 tyúkot, 1 kakast, Budai Karolyuelól 5 lyu
kúi, Baranyai Jánosáétól pedig 20 kiló burgo
nyát ismeretlen tettesek elloptak. A tetteseket 
a csendőr-ég uyomozza. 

Kiadó : Dinkrrev. Nándor. 

Üzletáthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a n, é. közön

séget, hogy Czelldömölkön a Bárány-
vendéglőncn levó 

T u r u i -
cipőraktáramat 
1910. évi november hó 6-án a S/.ent-
háiomságtéren levó Kosz-tolitz rövidáru 
üzlet nemiségeibe • — 

helyeztem át. 
Midőn erről a n. é. közönséget 

értesítem, szives tudomására hozom, 
hogy a legújabb divatú, kiválóan tartós 
cipókét jutányos árakon áriisitora. 

Kiváló tisztelettel 

Két darab ' 

d i v a t o s 

cserépkályha 
azonnal olcsón 

e 1 a ti ó. 
Bővebb értesítést ad 

lapunk szerkesztősége. 

L á n g K ^ 1 I I I Í I T ~ 

gépraktára Czelldömölkön 
Gaver-fele ház. 

6 ö z f ü r d ő 
Pápán 

u r a k r é s z é r e 
reggel 6 órától 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Nagy választék mindennemű 

Casági gépekben, 
ígépek, ekék, 

gazdasági kellékek 
minden idóbeB jutányos áron 

beszerezhetők. 

Kitunó gyártmányú 

kerékpárok 
nagy választékban 

Henger- és gépolaj 
állandóan raktárra. 

3 darab 

egész nap nyitva. 

h ö l g y e k r é s z é r e ! 
h é t f ő n 

Kádfürdő a hét minden nap

ján használható. 

vaskályha 
olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Fekete sxőrü hibátlan 6 évei 

p o n n y lő 
azonnal eladó. 

Cim megtudható a kiadóuivatalbai. 

Gottlieb Izidor. 

n a a a 
H a a 
a a a a a a a a a a a a a 

Q 
B 
B 
B 
B 

Felhívás! 
A Kemenesaljái Önsegélyző Hitelszövetkezet Czelldömölkön 

f. évi november hó 1-én nyitja meg 

V I . (3 éves) évtársulatát. 
Egy üzletrész 50 fillér. 

Kölcsönöket nyújt olcsó kamatláb mellett bélyegmentes kötelez
vényre, mely kölcsönök a heti befizetésekkel törlesztődnek. — Minden 
üzletrész mán 50 tillér beiratási díj fizetendő egyszersroiadenkorra. 

Üzletrészek a 

Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbank Részvénytársaság 

Czelldömölk üzlethelyiségében, az üzleti órákban jegyeihetók. 

Q | 0 | o | o | o i o | o | J | Q J AZ IGAZGATÓSÁG. 

— Nr«s»«M>« Diokgrevt Nándor villinyerőnt berendezett könvvnyoadájábca, Celldömölk 


