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Az oláhcigányok.
(G.) Két nagy per tartja ina izga
lomban, mondhatnám : állandó extázisban
nemcsak a főváros, sót nemcsak Magyar
ország népét, hanem .a külföldet is. Az
egyik a Polónyi-Lengyel-féle sajtóper,
melynél részint mint fötényezók.. részint
mint tanuk szerepelnek á közélet n. n.
..kiválóságai", a másik pedig a dánosi
cigány-haramiák Ogye. amelynél igazsá
got fog mondani a törvény a társada
lom legpiszkosabb posványa, egy nemes
érzéséből teljesen kivetkőzött' banda : az
Oláhcigányok felett. Amaz politikai per
és mint általánosan ismert egyének po
litikai harca, méltán számíthatna a leg
nagyobb érdeklődésre. Érdeklődnek is a
fejlemények iránt eléggé. De aki a már
előző napon tárgyalt dánosi rablógyilkos
cigányok ügyének tárgyalását látta, vagy
csak olvasta i s : érdeklődése megcsappan
a másik ügy irántr^a odafordul, ahol
a magyar népet állandó remegésben tartó
kóborcigányok, a modern
betyárvilág
eme embertelen vadállataira fogják rá
mérni a halálos csapást.
Az ujabb

kor jogi

felfogása

TÁRCA.
Tragédia levelekben.
Irta: Szibo Imre.
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Szerkesztőség é s kiadóhivatal:
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ide mtétepdők a szellemi részt illető közlemények
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hogy amit embertársainknak vissza nem ravaszsággal tovább adva a hetedik,
adhatunk, azt (az életet) el sem is ve nyolcadik községben, de sokszor egész
hetjük tőle. Ennek az eszmének hivei v á r m e g y é k e n tul — eladják. -Távoláll
állandóan hangoztatják, hogy halálra- ezektől a tisztességes élet. a becsületes
itélni. fölakasztani nem szabad senkii, ] munkából való megélhetés
Lopnak s
ha mindjárt a. legsúlyosabb bűnt kö lia kell :- -rabolnak, gyilkolnak, hogy
vette is el.
henye módon Telhessenek s véres bankó
De azt hiszem, m é g ezek is-meg ikkal megfertőztessék az -egész társadal
fogják gondolni magukat é s helyesélni mat, amely. lesi. várja á felsőbbség
fogják, mikor a dánosi cigány haramiák bosszúálló intézkedését.
vadállati tettének akasztófa lesz a vége.
.De mi lesz? A bosszú késik. A
Még ezek is -megengedik talán, hogy ez cigányok letelepítése, égy helyhez kötése
az egy eset kivétel legyen az általuk m é g mindig olyan kérdés, amire nin
felállított szabály alól é s mikor a dá- csen felelet.
nosiakat akasztani fogják (ami igen való-,
-' A magyar társadalom jól ismeri az
szitut.-i akkor ók is érzik, hogy talán oláhcigányokat. Ha másból nem. a tár
ennyi vadságot, ennyi embertelenséget gyalás során megismerhette.
nem lehet másként, csak halállal büntetni.
Meggyőződött, hogy szörnyű tettü
De' aki figyelemmel kisérte a tár ket tetézik a m é g szörnyűbb, konok fo
gyalások- menetét, nemcsak azokról az gadással, amellyel a bíróság kezét akar
oláhcigányokról alkothatta meg a maga ják megkötni s lehetetlenné tenni az
s ú l y o s véleményét, akik most a. dánosi igazságos ítélet kimondását.
rablógyilkosság miatt a bíróság előtt
Meggyőződött arról is, hogy a ci
állanak, hanem arról' az egész, kóbor gányok maguk vallják be, hogy
lopás
cigányokról, akik faluról-faltira járva, ból élnek.
kóborolva lopkodják össze lovaikat, sze
Sorra kérdezi az elnök tőlük:
kereiket, élelmiszere ket s amit az egyik
— Miből éltek ?
faluban ellopnak, azt páratlanul ü g y e s
És mindegyik, mintha a saját dics-

szeretet kölcsönzött erőt gyönge kezének.
Fogyaszd el jó étvágygyal és. tanulj mellette
nagy szorgalommal, hogy, ne volt legyen Jti dobott a mi keservesen megkeresett pénzünk
és hiába való a te drága időd. Nehezen varr
juk a karácsonyt, a mikor megláthatjuk a
tanár uraknak rólad adott irásl és karjaink
közé Ölelhetünk tégedet, aki egyedül vagy él
tető reménye anyádnak és szemefénye atyád
nak. Csak tanulj fialii ~es Imádkozz, hogy
edes anyád, mikorra hazajössz, egészséggel
borítson el csókjaival. Szerető atyád:
liábor

188ö. Szeptember.
Drága jó fiacskám !
Egy hónapja majd, hogy elszakadtál
közölünk. Éh, de különösen az édesanyád
hidd el,-nagy-nehezen váltunk meg. tőled és
ha a tisztelendő ur nem unszol, elállók vala
attól, hogy a városba küldjelek. Itthon fogta-.,
1887. Május.
lak volna a mesterségemre. — Minek is ilyen
gyönge gyereket idegenbe küldeni ? — sopán
Édes kis Mennyiisom !
kodik • minduntalati édesanyád é s én csak
Tegnap éppen vasárnap kaptunk választ
. 'bizlátom: no meglásd, "milyen ember válik attól a szemüveges barátságos úrtól, hogy is- majd a Menyhértből. Még a szolgabíró is kolatarsaid között legjelesebb vagy, ugy dismegsüvegeli! Azért édes fiain iparkodj is ciplimában. mint példás magaviseletedben. El"
"
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aki.a hüs .időjárásban nagyon gyengélkedik levelet es mennyi örömkönnyet hullatott rá.
és .ezt a kis ennivalót is csak' azért tudta ily [látszólag javul a betegsége s hiszem, hogy a
Detegen elkészíteni, mert az irántad való nagy
tavasz enyhülest hoz szegény j ó . anyádnak.

Nagy nehezen várjuk megérkezésedet' fiacs
kám, szinte számoljuk óráról-órára a napot,
a [-rezet, mikor visszaszalsz ide, .szülőid
szerető karjai kOzé, az árnyas lugasba és a
jo falubeliekhez. A viszontlátásig is fogadd
szerető szívvel a magam és anyád hű csók
jait. Szerető atyád:
Gábor.. _
1893. November.
Kedves jó fiam !
Gondolhatod, leveled tartalma mily Örö
met okozhatott nálunk, pedig ez egyszer csa
lódtál. Nem vettük jo néven, hogy mások ta
nítását vállaltad magadra azért mert kOnynyiteni óhajtottál rajtunk. Mi már csak elbír
juk ezt a terhét addig, míg befejezed iskolái
dat és saját szárnyaidra kerülsz. Az anyád
attól fél. hogy gyönge szervezetedet mégeről
teted n másokkal való '^rmjjj^^g^^^^J^jűj^,

1

v +

| RACZ G-YUJLA
éfilct £3 bútorasztalos
Celldömölk (a kőfaragóval szemben).

arra..hogy menlOljobb eredménnyel kerülj
a löiskolába. Nem volt olyan rossz az idei
termés, hogy akár három esztendőn át ne

Elvállal mindenféle asztalos munkát
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos
áron készíti Javttiásokai gyorsan é s pontosan eszközli
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Magas jutalékot
fizetünk olyan egyéneknek és vidéki ügy
nököknek, kik sorsjegyeknek részletfize
tésre való eladásával kivának foglalkozni.
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SKORKA JÁNOS rózsa- é s szegfü-telep tulajdonos
ajánl direkt külországokból beszerzett óriás vi
rágú Rem. szegfűket é s nyakba nemesitett bokor
rózsákat. E nagy készlet miatt egy ideig 30
. százalékot engedélyezek.
Árjegyzék ingyen é s bérmentve!
Több díjjal kitüntetett nagy virágkötészetemben
mindenféle csokrok, koszorúk mélyen leszállítón
á r a k o n ' készíttetnek.
— Tenyésztő telepemről
vágott virágjaimat é s begyökeresedett cserepek
ben nyitó rózsákat szegfűket, jácintokat stb. a
. - legolcsóbb napi árakon szállítom.
Sok nemes fajú szegfümagvaimról szóló név-,
• állappal készséggel szolgálok.

korona, áll rendelkezésre

viselőknek, katonatiszteknek és napidijasoknak
kötelezvényre.
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1600 koronán felüli törzsfizetéssel bíró köztiszt

közlendő: életkor,

kielégíttetnek.
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ménzkőlcsőnlfl
20,000,000

igények is

Skorka

János

5 hold rózsa- é s szegtn-telepe, B.-SZARVASON.
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ValamintJ
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kaphatók.
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Az oláhcigányok.
(G.) Két nagy per -.tartja- ina izga
lomban, mond hatnám : állandó extázisban
lieincsak a főváros, sót nemcsak Magyar
ország népét, hanem a külföldet is. Az
—egyik a Polónyi-Lengyel-féle sajtóper,
- melynél részint mint főtényezók, részint
mint tanúk szerepelnek a közélet ti. n.
„kiválóságai , a másik pedig a dánosi
cigány-haramiák ügye, amelynél igazsá
got fog mondani a törvény a társada
lom legpiszkosabb posványa, egy nemes
érzéséből teljesen kivetkőzött banda : az
Oláhcigányok felett. Amaz politikai per
és mint általánosán ismert egyének po
litikai harca, méltán számíthatna a leg
nagyobb érdeklődésre. Érdeklődnek is a
fejlemények iránt eléggé. De aki a már
előző napon tárgyalt dánosi rablógyilkos
cigányok ügyének tárgyalását látta, vagy
csak olvasta is: érdeklődése megcsappan
a másik ügy iránt és odafordul, ahol
a magyar népet állandó remegésben tartó
kóborcigányok, a modern
betyárvilág
eme^ambertelen vadállataira fogják rá
mérni a Jialálns csapást. .
-

Az ujabip

kor jógi

felfogása

az,

TÁRCA.
Tragédia levelekben.
Irta: Szabó

Imre.

1880. Szeptember.
" Drága jó fiacskám !
Egy hónapja majd, hogy elszakadtál
közölünk. Én, de különösen az édesanyád
hidd el, nagynehezen váltunk meg tőled és
ha a tisztelendő ur nem unszol, elállók vala
attól, hogy a városba küldjelek. Itthon fogta
lak volna a mesterségemre. — Minek is ilyen
gyönge gyereket idegenbe küldeni ? — sopán
kodik minduntalan édesanyád és én csak
biztatom: no meglásd, milyen ember válik
majd a Menyhértből. Még a szolgabíró is

és ezt a kis ennivalót is csak azért tudta ily
petegen elkészíteni, mert az irántad való nagy
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bogy:amit embertársainknak vissza nem
adtatunk, azt (az életet) el sem is ve
hetjük töle. Ennek az eszmének hívei
állandóan .hangoztatják, bogy balálrai t e l n i . fölakasztani
ueiii szabad senkit,
ha. mindjárt a - legsúlyosabb bünt kö
vette is el. .
. De azt hiszem, tnég ezek is. meg
fogják gondolni maglikat é s helyeselni
fogják, mikor a dánost cigányharamiák'
vadállati tettének akasztófa lesz a vége.
Még ezek is megengedik talán, hogy ez
az egy eset kivétel legyen az általuk
felállni itt szabály alól é s mikor a dánosiakat akasztani fogják (ami igen váló-,
szinti.) akkor ők is érzik, hogy talán
ennyi vadságot, ennyi embertelenséget
nem leltet másként, csak halállal büntetni.
De aki tigyelemmel kisérte a tár
gyalások menetét, nemcsak azokról az
oláhcigányokról alkothatta meg a maga
súlyos véleményét, akik most a dánosi
rablógyilkosság miatt a bíróság előtt
állanak, hanem arról az egész kóbor
cigányokról, akik faluról-faíura járva,
kóborolva lopkodják össze lovaikat, sze
kereiket, élelmiszere ket s amit az egyik
faluban ellopnak, azt páratlanul ügyes

szeretet, kölcsönzött erőt gyönge kezének'.
Fogyaszd el j ó étvágygyal és tanulj mellette
nagy szorgalommal, hogy, ne volt legyen k i 
dobolt a mi keservesen megkeresett pénzÜQk
és hiába való a te drága időd. Nehezen vár
jak a karácsonyt, a mikor megláthatjuk "t
tanár uraknak rólad adott írást és karjaink
közé ölelhetünk tégedet, aki egyedül vagy él
tető reménye anyádnak és szemefénye atyád
nak. Csak tanulj fiam és imádkozz, hogy
édes anyád, mikorra hazajössz, egészséggél
borítson el csókjaival. Szerető atyád:
•
liábor

A magyar társadalom jól ismeri az
oláhcigányokat. Ha másból nem. a tár
gyalás során megismerhette.
Meggyőződött, hogy szörnyű tettü
ket tetézik a m é g szörnyűbb, konok fo
gadással, amellyel a bíróság kezét akar
ják megkötni s lehetetlenné tenni az
igazságos ítélet kimondását.
Meggyőződött arról-is, hogy a ci
gányok maguk vallják be, hogy
lopás
ból élnek.
. Sorra kérdezi az elnök töltik:
— Miből éltek ?
És mindegyik, mintha a saját dics-

Nagy nehezen várjuk megérkezésedet fiacs
kám, szinte számoljuk óráról-órára a napot,
a perczet, mikor visszaszólsz ide, szülőid
szerető karjai közé, az árnyas lugasba és a
jó falubeliekhez. A viszontlátásig is fogadd
szerető szívvel a- magam és anyád hű csók
jait. Szerető atyád:
»
'-;
'
'
Gábor.
Kedves jó fiam !
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IciWeiTs Ihennyi őrónikoin.yet hullatott rá.
Látszólag javul a betegsége s hiszem, hogy.*
tavasz erfyhülest hoz szegény jó- anyádnak.-

erűiét és bütorasztales
Celldömölk (a kőfaragóval szemben).
II

ravaszsággal tovább adva a hetedik,
nyolcadik községben, de sokszor egész
vármegyéken tul — eladják. Távoláll
ezektől a tisztességes, élei. a becsületes
munkából való megélhetés Lopnak s
ha kell : rabolnak, gyilkolnak'. . bogy
henye módon élhessenek s véres bankó
ikkal megfertőztessék az egész társadal
mat, amely lesi; várja a felsőbbség
bosszúálló intézkedését.
De mi lesz y A bosszú késik. A
cigányok letelepítése, egy helyhez kötése
még mindig olyan kérdés, amire nin
csen felelet.
.

1893. November.
• - •

Gondolhatod, leveled tartalma milyöröinet okozhatott nálunk, pedig ez egyszer csa
lódtál. Nem vettük jó néven, hogy mások ta
1887. Május.
nítását vállaltad magadra azért mert könyÉdes kis Menn'yusom!'
nyiteni óhajtottál rajtunk. .Mi már csak elbír
Tegnap éppen vasárnap kapuink választ juk ezt a lerhetaddig, míg befejezed iskolái
átlót a szemüveges barátságos ujjól, hogy isr. dat és saját szárnyaidra kerülsz. Az anyád
kolatársaid közöli legjelesebb vagy, ugy
iij/ól fél, l*°gy ^y ö j| szervezeteto .meiterőlafo^JSSdesseír

IRACZ G Y U L A
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide intézendök a szellemi részt illető közieményék.
hirdetések és^ mindennemű penzilltttékek.
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arra. hogy mentül jobb eredménnyel kerülj
a főiskolába. Nem volt olyan, rossz az idei
termés, hogy akár bárom esztendőn át ne

Elvállal mindenféle asztalos munkát
s azt a legszolidabb kivitelbén jutányos
árotl készíti

Javulásokat nyársán é s pontosan eszközli

|

himnuszának relivujei mondana, hu*/
kán feleli:
— Miből? Hat miből ela cigány ?
Kéregetésből, kartyavetesból. ineg aztán i
lopásból'
És a" magyar társadalom tehetetleiiul all e bandával szembea s tétlenül ,
kénytelen nézni a sajaf testen egy ÓH- j
dok, förtelmes fekély) s akik azt onnan |
eltűntethetnek : nem sietnek meggyógyi- ;
tani a beteg társadalmat
-• ^ i
A cigányok letelepítésének ügyet i .
iipa. meg újra előveszik Klóvették azt |
mar regen A boldogult József kir ber
reg mindent elkövetett, hogy szép sze- i
révei betelepítse őket. de igyekezete meddő
maradt Ma mar itt van az az idő, amikor, I
ha szép szerevei nem lehet, hat radikális J
eszközökkel TTell gondoskodni arról, bogy -.;
ez a népség ne veszélyeztesse állandóan a t
magvar nép viigtmii. sót életbiztonságát.
Barátomhoz. Egy eve lesz, hog; elszakadunk
Mar uj virág, uj rügy fakad.
l)e el Szivemben, ••! a kejnil.
Ugy. mini utószor láttalak:
Megőrizem a télben- ősszel,
Kie-im volt minden áldozat,
Hisz érzelmünk csak meg erősebb,Ha kedves tárgya távolabb.
Tavasz virága haji a réten,
—•
Dal. illat leng á l« •iul» ikj'ti,
S ajkad beszél, ha -ug a szellő
A lelked velem oly rokon '
A múlt emiékit bontogatjuk,
Kgy csendes mull emlékeit . . .
Csalóka ábránd minden alma.
ilsak dehbab ölelie vnt . .
Mit fenncsapongó képzetet fart,
Korául-e véld. hogy mind igaz'
Kgy szebb jOvő valóra vallja ?
Ne hatóráson ily vigasz!
Festett, világ csak addig éltet.
Míg benn* szemünk örömre léi:
De faj. ha kerget minden érzel
Kutasd, szerezd meg' . . Xmcs: mivel.

küldhessünk eleiemre Maradj csak a régi
életmód mellett fiam és.igyekezz hü maradni
szorgalmadhoz. Anyád csókoltat és arra kér,
hogy melegen öltözködj ebben a lucskos,
egészségtelen időben. Szerető atyád:
Gábor.
lfeíiS:-július

Szakítsd'el tőlük vak reményed!
Miatluk érjen rul halai
Az élei Dija ugy virul csak,
Ha folyton hittalajban áll L

Kerüld a feltétlen Lizáimat.
A szó hazug, a szem hatni-.
Miért a .lelked majd nd adtad.
Hogy megc-alodhal-v abbajj. ISÍ
Lehulló fény az. eg azúrján
W

Xe hiendő nekem, hogy léggyökérrel
Virul növény a völgyeken:
A sziklaváron, a berctetökon
IIv gyenge élet nem terem!
Vihar dul ottan, bősz, vad orkán,
Aminőt nem látott semmi völgy.
S iia nincs alapja, léggyökerrél.
Megall-e majd a herei tölgy ?

leg\en elted* c-lllaga.

Kii vig örömben erl az este,
De hányszor gyászra virrada !
I l i t tul a felhőn, ftiesp/e. mes.-zc,
Őrökké en egy Meteor.
Siess csak egi asztalához.
S a lelked vele egybeforr:
I Ive a regg. ine a í l—le.
Imám dicséri es dalom.
Szolgálni Neki mindhalálig
Királyhoz illó — uralom'

Hited megőrizd, el ue "ad|. d '
Kínainak erle mindig art.
Dobd vissza nekik mit se késve,
Legyen habar egy milliárd!
.ludiisi módra el ne áruld.
Mely erted hullt, a drága vért,
A jelszó, mindent adni érte.
De megtagadni
- semmiért! . . .

lieineiiyed álmokkal kec.-eglet ?
Fölrakva mar a kartyavar-V
A délibáb tüntj&re csalfa,
Xe hidd. hogy élvek arja Var '
F.ljó a szellő, egy lehellet
K.- varai, almot elsöpör.
A rozsa elte egy tavasz csak,
M'.lo virág a kej. gyönyör.

Az. elet küzdelemre luv Inajd,
A harcban meg találkozunk;
ügy lesz a fegyver, egy a célunk,
Szomszédos lesz a laborunk
Vájj eljutunk e kei csatára ?
Les már reánk vagy száz gyilok . . .
Eleshetünk! de hajh! az eszme
Kikel a >irbol s — győzni fog.

Uh menj a szent kereszt tövéhez,
A z l d v ö z i t ö halva ott;
llulla-tt a könnyed, mint reája.
Égő sebére harmalot:
Nem kot le akkor semmi földi.
Habar az elet bájt lehel.
Az almokat hiába üzned. —
ilivei siralnad őket el ? !

Tomor Árkád

HÍREK.

Vagy laj a lelked ? rajta arnyak
És zord Képek suhannak at ?
A bánat karja fölkavarja
Kedélyed csendes kis tavát ?
Dobáld a .gyöngyszemet' ki neki..
Kavics, mit rejt a zöld hínár!
Az Ur szerelme majd betölti,
S az elled nem lesz oly sivár.

A király Veszprémben. Az idei nagy
hadgyakorlatok alatt, melynek záró. részlete
Veszprém megyében fog lefolyni, Őfelsége né
hány -napig Veszprémben fog tartózkodni. A
lelséges ur méltó fogadására a város már
most megkezdj az előkészületeket.
Előléptetések a Havnal. A mágy kir.
államvasutak igazgatósaga Kelemen Tivadar
állomási főnököt a VI. fizetési osztály 2. fo
kozatába. Hoffhauser Sándor ellenőrt a VI.
fizetési osztály 3.fokozatába.föellenörré, Kun
Ikivid osztalyinernökot a VII. fizetési osztály
1 fokozatába. Vas Dávid mérnököt a VIII.

Ne várd az üdvöt sár-agyagtól,
~ Mely utadon reád ragad.'
4 \ • tartsd aranynak azt, mi Csillog.
Gyakorta megcsalnád magad.

lem. . Anyád ereje immár fogytán. Ha e
földön akarsz- még egy rövidke paradicsomot
szerezni neki, akkor szeretett gyermekem si
ess haza. nehogy szülő anyád ajkán átokkal
szálljon sirla, Igaz. hűséges atyád:
Gábor.
:

•

\
.
• 18i>8. július.
Kedves kis szöszikém!

zönség közé. ahol boldogan járok oldaladon
és fitymálva nézem a sok bohó udvarlót, kik
közül csak te vagy az én egyetlenem, te, te
kit igazán szeret és ölel gonosz kis
Micid. •
• Apropos! Hát az jgérl utiruhát meg
rendelted

Kedves fiain
Nem tudom, Iliivel érdemeltük meg,
hogy a várva várt idöb/.l. melyből öregedő
de
•lejti:ajjbe fi .- . . a r a : J s m ^ ü A k

a kijelölt helyre most nem mehetek:
a próbák éppen ez idö szerint folynak, lega i l a h l m l Peilie
^jzfiajiiiímr^Vi^sz.e-

. •. • - . (Ujságmetszét.)
. Az öngyilkosságok sorát ezúttal egy
jobb sorsot érdemlő.fiatal' mérnök gazda
gítja, kinek tehetségé és megnyerő egyéni-

gyünk beteljesült, ma már tunbjr vagya ma
gad talpán, akit lisztéi környezeté s afeire bi
zalmi állási ruházott fel az állam. Mi kedves
fiam szívből örülünk a Jólétednek, de, viszont
érdemiünk annnyit tőled, hogy írással lega
lább egyszer -tátogattál volna el hozzánk. Az
anyád folyvást szemrehányásokkal illet, miért
hogy urnák neveltettelek. Közel érzem halá
lom, úgymond és nem fogja le gyermekem
keze szemeimet, talán emlékem is kihal vé

ratláu szép ruháért,, melyben tegnap brillí
roztam és pukkasztottam Stefit és azt a csúf
német majmot. Olyan kajánul néztek ráta.
szinte Jelfáim akarlak. Mikor (elléptem, meg
azoknak az ékkövekkel megrakott, zsidó dá
máknak is megmerevüllek szemeik. Az egész
Orfeumban nem volt senkinek az enyémhez
hasonló balettje. 'Alig várom a napot, heréig
kis gyermekem, mikor ' együtt utazhatunk'
messzire, messzire, elegáns, gazdag, fürdőkö

általa kezelt és műszaki célokrászánt öszazegen néhány ezer forintnyi hiányt fedez
tek fel. Mielőtt azoiujan Xjzsgálatot indítot
tak volna ellene, a^ejjgn"Csétlen fiatalem
ber föbelötte magát Környezete tapasztalta
hogy utóbbi időbeii munkakedve lankad és
hivatalában nem a legpontosabban jár el.
Kgy orfeumbeli dívái emlegetnek, kire igen
bőkezűen költekezett Valószínű, hogy az
voltba szegény áldozat megrontójaV

8
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fizetési osztály 1 fokozatába..
Wéghoffer
Béla hivatalnokot a IX. fizetési pszt. 1 foko
zatába f. é. május hő 1-től szamiiandólag
előléptette*:
Házasság Tory Teruskat. Tory (ivörgy
szeretetreméltó kedves leányát f. hó ó-én.
délután 4 órakor vezeti oltárhoz Fúrró Lajos
sárvári cukorgyári
ellenőr. Á kölcsönös
szeretetre épített boldog frigyhez mi is gra
tulálunk.
Képviselóválasztok névjegyzéke. Az
1PIJ9. évi országgyűlési képviselők választói
nak névjegyzéke elkészülvén, a községházak
nál közszemlére kitétetett: betekintés céljából.
Eljegyzés. Csapó Jenő festőművész. Sin
ger Ignácz helybeli mészáros fia eljegyezte
Galantai "Krisztina úrhölgyet Budapesten.

Tiíusz járásunkban Osöngén Milasi Margit 5 é v e s leány "betegedett megA kisleány Milasi szombathelyi tiszt
viselőnek a leánya, akit a járvány elöl
vittek el Csöngére, —
Kemenesszentpéteren Horváth Jolán, Horváth Anlal
tiszttartó
14 é v e s leánya betegedett
meg. Szombathelyen járt a polgári
•leányiskola negyedik osztályába. Szom
bathelyről már a húsvéti szünidő előtt
vitték el szüleihez; ahol az orvos csak
most konstatálta, a tífusz betegségét. —
Kemenesliögyészen
Horváth
Juliska
14 é v e s leány betegedett meg.
Újságírók almanachja. Most jelent meg
a -Budapesti Újságírók Almanachja*-nak 1908
évi kötete, az újságírók özvegyeinek és árvái
nak Segitő alapja javára. A kötet tartalma
á magyar bohémvilágot mutatja be : az írók,
újságírók, a poéták, a festők, a szobrászok,
zenészek, színészek világát; a legkiválóbb írók
írtak, köztük : Herceg Ferenc, Mikszáth Kál
mán, Molnár Jerenc, Szomaházy István, Eöt
vös Károly stb., stb. A tSÓO oldalas, díszes
kötetben igen sok rajz, karikatúra s egyébb
illusztráció van. A kötet szerkesztője Szerda
helyi Sándor, a »Pesti Napló* szerkesztője
Kiadja' a .Budapesti Újságírók Egyesülete*,
melynek ez az egyetlen kiadványa. A könyvigen oh s ó : 12 k„r. és a legszebb ajándék.
Katonák szabadságolása aratáskor.
' Sleininger báró pozsonyi hadtestparancsnok a
következő átiratot intézte a vármegye alispán
jához: »A közöA hadügyminiszter 1908. évi
ö. ügyosztály 232r sz. rendelete folytán a csa
pátok gyakorlati szervezetébe f. évben egy
három heti fegyverszünet
lesz felvéve, mely
időtartam alatt a legénység aratási célokból
szabadságolva lesz. Megjegyzem, hogy a gya
logsági és vadászcsapatok legénységének szabadságoltatása nagyobb számban, a lovas és
műszaki csapatok legénységének szabadságoltatása pedig — a különös szolgálali körül
ményekre való tekintettel — csak nagyon
kis számban lesz megengedhető*. —. '.'-

KKMENESAUA

3. oldal

:
Ingyenes népoktatás. Apjionyi Albert
Uj iparosok. Az iparhatóság a hét fo
i 'ttrof vlltt— es közoktatásügyi miniszter teljes lyamán több iparlgazolványt állított és pedig
László
János jánosházai. Bokányi Karoly vö| odaadással-folytatpi kullurmunkaját A nép
nocki, Horváth Ferenc celldömölki, Farkas
iskola az. melynél igen nagy reformot óhajt Karoly jánosházai és Csönge Károly Jsocsi
megvalósítani. He akarja vezetni a népisikk- lakosok részére. ^
lákba a gazdasági 'népoktatási, ki akarja egé
Betörés. Kedden hajnalban ismeretlen
szíteni az ..vonok fizetését, de legkomolyabb tettesek betörtek Milkovils József és Puck
tanulmány tárgya az ingyenes néjmktatas Sándor hentesek, valamint Nagy Pál szabó
nevezetese, melynek alapélve az, hogy nem mester üzletébe. A zsiros falatra és uj ru
csupán az állami, hanem -az összes, felekezeti hára éhező tolvajokat a csendőrség nyomozza.
Állatvédő egyesület A szolgabiróság
ej községi népiskolában" a—tandijat—teljeset;
Ta3lldöm?ukTíirállalveilő egyesület létesítésen
eltöröljék. Mivel fedezik majd az iskolafendolgozik, mely kellő számú tag jelentkezése
-tariok a beiratasi és tandijakból származó utan meg log alakulni. .
jövödelmeikct epen ez képezi a nehézséget,
Siketnémák felvétele. A siketnémák
de ezt is el akarja a miniszter oszlatni. A«j nyolc évfolyamú budapesti állami intézetében
közoktatásügyi kormány munkaprogramjában vallásra nemre es nemzetiségre való tekintet
helyet foglal meg a polgári iskolák reformja, .nélkül felvesznek tanulásra alkalmas siketnéma
a tanári fizetések kiegészítése és szabályozni továbbá a részleges hallással bíró valamint
az előrehaladottabb—^korban megsiketOlt s
.óhajtja a miniszter a leányiskolák tanrend még nemi beszédmarádvánnyal rendelkező
szerét valamint az iskolaépületen kívül való gyermekeket. A felvétel díjtalan, sőt méltány
tanítást is." A vidéki kultúrházakra az . ezévi lást érylemlő esetekben az intézet részéről
költségvetésbe mar 5(H).(i0li korona vétetett meg "segélyt, is adnak; Az érdeklődőknek kö
föl' ez az összeg az 1909. évi költségelőirány zelebbi tájékozást küld Klis Lajos igazgató
(Budapest, VII., Mosonyi ucca 8. sz.)
zatban lényegesen emelkedni fog.
A szerecseny baba. Az állatkert szeAz előadások az ö s s z e s iskolákban recsen.y falujában egy fekete mama szoptatta
Szombathelyen, a typhus miatt további intéz gyermekét — Ugye, anyám, — szólal meg
kedésig május 20-ig szünetelnek.
egy pesti kislány, — ez a baba most csokoládét
Országos rózsa- é s pelargonium ki kap? (.Deres.*)
állítás Budapesten. Az i Irszagos Magyar
Agyonlőtte magát Németh József vóKertészeli' Egyesület Budapesten a városligeti nöcki lakos mull hó 23-án agyonlőtte m a g á t
nagy iparcsarnok helyiségeiben f. évi június öngyilkosságának oka ismeretlen.
hó 17—21-ig nagyszabású országos rózsa-és
Kirándulók figyelmébe.
Szooboda
pelargonium kiállítást rendez. A kiállításon csemege-kereskedésébe az egész . nyári
nem csupán kertészek, hanem magánkerté idény alatt kaphatók Jégbe hűtve na
szek, virágkedvelök. amateurok is részt ve ponta friss hideg felszeltek,
u." m :
hetnek, a kik részére külön dijakat tűzött ki Prágai sonka; sonkás
kalbász,
párisi
a'oiíáló bizottság. A virágkedvelök maguk étvágy kalbász, kitűnő szegedi szalámi
között a kertészek i - maguk között verse é s nyári szalámi, debreceni. paprikás
nyeznek. A kiállítás gazdag prograinmjábol szalonna, tormás kalbász,
szafaládé,
kiemeljük a levágott rózsák csoportját, a me m i n d e n n e m ű sajtok, úgyszintén jégbelyekben különös súlyt helyeznek a hazánkbán hütött
üditő-italok
poharanként is, u
előállított rózsa fajtákra. Kiállíthatok a leg in. málna- é s citromszörpök szódával,
különbözőbb rózsafajták levágva és cserép vagy Iriss töltésű ásványvízzel.. Napon
ben névelve. — A pelargonium, a muskátli ként fölös aludttej. Továbbbá ajánlja
egyik s|ieciális növényünknek nagy tért szánt idei töltésű mindenféle gyógy- é s ás
a rendezőség s azok díjazására számos dijat vány vb. rakt^rat^dusatT felszerelt fütűzött k i A kiállításnak egyik különlegessége • szer és""csertiegeüzfetét a nagyérdemű
a balkon és ablak díszítés. Virágkiálliátsainkon vevőközönség -szíves
jó
indulatába.
eri-é eddig nem lekteltek kellő súlyt most Pontos é s figyelmes kiszolgálás.
azonban különös figyelemben részesitik és
A fenti cégnél két ügyes fin ta
nem csak érmeket hanem pénzdijakat is tűz nulón! felvétetik.
tek k i : Összesen 7s állami arany, lófi áll.
ezüst, 20 áll. bronz, ocker arany, egy ocker
ezüst 19 ocker bronz emlékérem, 3ti egye
sületi aranyérem 91 e. ezüstérem, 11G e.
bronzérem és (i7 elisineió oklevél áll a bí
ráló bizottság rendelkezésére a díjazásnál. A
kiállítás pv.grammjával, valamint felvilágosí
Szokás.
9
tással bárkinek szívesen szolgál az Országos
Fényes, cifra hintók . . .
Magyar Kertészeti Egyesület. titkársága Bu
Nagy urak, szép lányok .
dapesten, IV., Koronaherceg utca lú. szám.
Itt selyem, ott bársony . .
Ragyogó gyémántok . . .
á hernyóiriást szigorúan elrendelte - a
*'-'" — Ott az egész fala.
minisztériumtól lefelé minden - halóság
• "Be sok a,néztgel

Öngyilkosság. Ha a gyermek futó ko
csiba kapaszkodik és a pénzéből kifogyott
ember-a vonatra csempészi be magát, gyor
sabban célhoz j u t Ezt természetesnek találta
T7fl^ ^niTa^fllm!oT*^niiW^PffStW^*^P*a'^'*JW('
,tlolkozott, hogy előbb-utóbb úgyis ineg kell
halni, miért ne érjen hát előbb célhoz. Fogta
jnagát és ó is belekajjaszkodott valamibe,
egy — kötélbe, még pedig nyakánál fogva.
Es tényleg, pár -perc alatt átjutott a más vi» j
lágba. tettét részeg fővel követte el, mire
észrevették és a kötelet elvágták, már halott
volt,'
Eltűnés. Nagy Jenő tokorcsi lakos ápr. j
hő 28-áh elment hazulról és azóta nyoma (
veszett

CSARNOK
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mölcsfák mégis tele vannak hernyófészkekkel,
melyekből a már hetekkel' ezelőtt kibujt her
nyók vígan mászkálnak szerte á gályákon,
hogv letarolják a fákat és szaporodjanak a
paragrafusok — mérgére !
• Kölcsönkenyér. Férj: Ez a nyul remek:
igazán te készítetted? — Feleség: Kérdez
telek-e én téged, hogy igazán te lölted-e?
(•Deres.*)
'._
II

Szép az esküvője.
Fenyőfa koporsó . .
Gyászos harangkongás ,"'. .
Égbe szák. ima .' .
Nagy. görcsös zokogás . . .
, — Édes anyján kivül
Ketten sem kisérik.
Szegény özvegy árvalányát
Szomorún temetik.
Nóvák Pál.

18. s z á m .
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pont babérjain nyugodva, önelégülten nézett
a jövőbe . . .
K - a r
:•:•.., Siebrenyi Láttió.
Néhány nap mulya levelet kapott a
M. Oopool kuraolyanaundulkozni- kez könyvkiadótól a következő tartalommal:
.""''
.Engedje.meg. Bonsieur, hogy becses
dett a házasságról es már választott is. Fanny
kisasszony volt azon szerencsés hölgy, aki soraira őszintén válaszolhassak. Jól tudom,
' ezen előkelő földbirtokosnak- szivét lebilin tapasztalaubol, hogy a szerzőnek halála után
cselte s boldogan gondolt ama napra. midőn mások álul kiadott miivei legtöbbször érvé
II. Dupontnak neje lesz. Am az ízlések és a nyesülni nem tudnak, mivel azt a gondolatot
vélemények sokszor nagyon eltérők. Igy u.r- keltik, hogy a szerző nem meite azokat ki
ténl mosl is. Fanny kisasszony anyjának v i l  nyomatni. Egyébkent ráktárambán számos
lák fontos okai. melyek miatt megtagadta—a
az elhunyt—müveiből Un
házasságba való beleegyezést.
tebat értheti az okokal. melyek miatt aján
I I . Dupont élőkelő megjelenésű, müveit. latai vissza kell utasítanom. Ami azonban
, "jellemes ember volt. i (ríasi vagyonnal ren idilljeit illeti, valóban szépek. F-s ha kidol
delkezett. Kitűnően lovagolt, nagyszerűen tán gozna prózában, mint novellákat, szívesen
colt. Gazdag könyvtára volt. melyre sok gon közölném almanachombaii. Várom tehát ezen
dol lorditólL Szalonjai remek zongora ékí utóbbi kérdést illetőiéi: szíves válaszát..
tette, mely nem volt hiába- való bútordarab .
••L-T Szavamra! — itallá AI. Dupont bosze meilett gyönyörűen énekelt. Mindezen ne szusan. e becsületes embernek igaza van. Demes, tulajdonságai ismeretesek voltak- á va lalom. hogy kétségkívül rossz szolgalatot tenrosban, mert hisz lakása a legelőkelőbb tár nek*"flgy a saját nevemnek, mint nagybátyám
saságoknak volt -gyülekező helye.
dicsőségének. Hagyjuk tehát nagybátyám mü
Fanny mindezeket számtalanszor meg- veit: az en képzelődésem szerencsétlen szü
ismétlé anyja előtt és ez igazat is adolt löttét pedis megsemmisítem s aztán legyen
neki. de mégis más v'flt óhajtott, lobban sze minden a gondviselés tetszése szerint! — S
rette volna, ha lányát valami tudós, zenész a mily faradsággal irta idylljeit. épp oly
. költő, vagy más dyenléle művész vélte volna könnyen dobta a tűzbe, s nyugodtan szem
feleségül.-Lássak kérem, ily rendkívüli elté- lelte, mint eüiiek hamuvá.
A zóliban ''terencsetlensegére
okvetlen
..rök az ízlések! Más anyának l e g f ő b b óhaja,
hogy leánya egy előkelő, gazdag, becsületes szüksége volt hogy, valami megjelenjek a
embernek legyen neje, mint például Dopool neve alatt, inert másképp nem remélhette a
ur: ellenben Fanny anyja mkabb óhajtotta a sikert. Elhatározta tehát, bogy újból ir a k i 
- hiu dicsőséget, amely meg mindég kétessé adónak s hogy kész lesz meg a költségeket
teheti a kényelmes anyagi helyzetet. I I M. is fedezni' Hozzáfogni', a levél megírásához:.
• MonsieurL Óhaját lehetetlen Hjesite- j
Dupontban csak olyan embert látott, a mi
lyent naponként lehel látni. Ah! legalább nem. meii t')., kétségbe esett ^-jiillanatban j
csak egy kötet verse, novellája, vagy uti rajza MzegéHjf yyvrmekemel , megsemmisítettem;
jeleni volna meg.-De 0 nem i i l soha. Mit már nem létezik többé. Megköunyebii've ér
nieg-r.ababasznál tehát az fl műveltsége, nagy olvasott zem magamat mióta e tehertől
sága, vagyona, ha nevét a nagy világ viszsz- ilultam . .».
Levelét nem folytathatta, mert egyik ba
. hangjai sohasem teszik ismeretessé. Igy gon
rátja lepett szobájába, aki sétálni hívta.
dolkodott tehát Fanny kisasszony mamája.
M. Dupont már régóla igyekezett az
Nem sokára azObservatoar.de I ' Ouest
öreg urnó beleegyezését megnyerni, de nem cimü újságban a következő megdöbbentő hir
volt semmi eredmény. Mony választottja ke jelent meg:
_
. , .... ..
zel megszerezhesse, kél mód volt csak bálra:
-•Az esküdtszék előtt néhány nap óta
vagy elrabolni es titokban megesküdni, (a rendkívül titokzatos és kínos ügy van .sző
mihez azonban; mint jellemes úriember, egy nyegen, melynek lebonyolítását feszült ér
'? csepp kedvet sem érzett i. vagy pedig meg deklődéssel várják. Oly bűntényről. van szó,
próbálkozni az irodalom tágas mezején.
melyet még most a legsötétebb titok leple
Ámbár M. Dupont sem hajlamot, sem led. A napokban egy halász a város melletti
tehetséget nem érzett a költészet iránt, még •folyóból egy nagy Iádat bűzött ki, melyben
is feláldozta magát a szeszélyes úrnő kü- egy gyermek holtteste volt elrejtve. Az orvo
lonckisdéseinek. Mert hát mii nem lesz az sok megállapították, hogy a szegény gyerember ilyen helyzetben! Néhány költői " lel j meket előzőleg megölték. Azonban rendörsékületű barátja segélyével hozzá látott az első uüuk kiváló éberségének és nagy ügyességé
munka megírásához. Sikerült is iszonyú tá nek köszönhető, hogy a gyilkosnak nyomára
radsággal három idilbkn.-" verset elkészíteni akadtak. Nagy volt városunkban a meglepömélyekben ugyancsak kifejezésre juttatta szi di-.-. mikor megtudták hogy a szörnyű bűn
rének fájdalmait. De ezekkel nem elégedve ténynek szerzője ü. földbirtokos, akit mind
meg, összeszedte nagybátyja néhány ki nem eddig becsületes embernek tartottak. A bűn
; dott kéziratát, aki hírneves küllő volt s ué- tény következő részleteit hitelés .forrásból
-.hány, éve halt meg, Szándéka; ^ l á t - n a g y o n
'
Komolyak voltait "hs azt liiije, hogy* igy bírlelnies ládán R. I)T betulrólvashanevet szerezve, megnyerheti Fanny anyjának -tók, melyek teljesen megfelelnek a vádlott
" tetszését.
-' '
vezeték és előnevellek. Kél hiteles tanú azt
Itt' tehát a varos legelső könyvkiadójá '•állítja, hogy előtte való este, midőn a ládát
hoz, elküldvén neki a müveket Kérle, hogy a folyóból kihalásztak, ü. a folyó hídján ál
készítsen minél szebb kiadást és tisztelet dott, a karfára támaszkodva; az egyik tisztán
díjra igényt nem tart. Verseihez tehát hozzá emlékszik arra is, hogy azon -pillanatban a
csatolta nagybátyja ki nem adott müveit, o-t láda hangos robajjal a vízbe zuhant, ^ambár
• vábbá összes műveinek jegyzékét csinos elő- azt nem állítja biztosan hogy vaj]oii,D. dobta"
szót és nagybátyja . letrajzáLJ '''után_M. Du- a vizbe.

A titokzatos per.

Mindezek dacára sem merték volna D,-|
letartóztatni j ó hírneve miatt, ,ha egy sajátkezűleg irt levél kétségtelenné nem tette
volna bűnösségét Ezen levélben, melyet egy
eddig ismeretlen egyénhez intéz, a követke
zőket irja:
.:._:_'.' . _.
•Szegény- gyermekemet mcgsemmieilcitem: már nem létezik többé. Megkönnyeb
bülve érzem magamat mióta e tehertől meg
szabadultam
. *
E levél különös véletlen folytán került a
rendőrség kézébe. Ugyanis D. a lev
gozó
szobája
asztalán felejtette — A
szobaasszony, ki aznap reggel már hallott a
bűntényről, takarítás közben észrevette a le
velet és rémülve olvasta el annak tartalmát.
A derék, becsületes nő, Beloiseu Anna.
ki 45 eves es mar .17 év óta szidgál uránál,
lelkiismeretben kötelességének tartotta a te
véiét rögtön a rendőrséghez vinni.
P. lakásán rögtön' házkutatást tartottak,
amely azonban már semmi.ujabb eredményre
nem vezetett es a rejtélyes bűntényt még
mindig nagy titok leple borítja. D-t termé
szetesen vizsgalati fogságban tartják. 11 ugyan
álhatatosan tagad; azt állítja, fiugy a meg
gyilkolt gyermeket egyáltalán néni jsméri és
hihetetlen mesékkel igyekszik magái a sú
lyos vád akii., tisztázni, legközelebb nagyleleplezések varhalok, melyeket közölni fo
gunk.*
"
- .-. .;«.
(Kolyt' kov.)

Mótorvevók ügyeimébe! 1
Herkules-mótorvállalat Budapest,
T., Václ-nt 30.

Ajánlja agy cséplési, mint malomüzemre
•k 11 ü n ö e n aI k a i m as, legegyszerüb
benzinlokomobiljait melyek V. ker., Váciut :t0. szám alatti gyárban bármikór
üzemben megtekinthetők.
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Üzemzavarok kizárva I
Bámalatoi egyszerű szerkezet!

Rendkívüli csekély benzinfogyasztás ! ! !
13—14 éves fin is késelheti I
Árjegyzék Ingyen! Olcsó árak részletfizetésre j
200 ilrh. elismdró levél Magyar
országon uzgmhen levő" jttőtorjjkröl |
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azÜSTÖKÖS-re 1 évret
12 K-val mo s elöfize

ingyen

kapja

az >0stökös« 1907. évi teljes,
bekütött évfolyamát.
Ullkl^kep.'élt, WU blb !)
Az újév óta megjelent s z á m o 
kat ingyen utána küldjük..
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kiadóhivatala

BPEST, V., Szabadság-tér 11.
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KEMENESAJJ

Tájékoztató. | Hirdetmény.

UGRÓN GÁBOR lapvezér.

A Nagyméltóságú Földrnivelesügyi Minisztérium
6 0 9 0 0 1 8 9 6 , számú szotcványrendelete szerint I :

Ingyen hirdetés előfizetőink számára.

_ váhniat'ott első osztályú. sitna és gyökeres, J
Riptiiia r.>r;:ilis. RupcNtriii- i
Azon neveknél, hol helyisé megnevezve nincs
M o n t i r ó l a .«'.* V i l i « - s o l o n i *
celldömölki lakosok,
ariierikai vadvesSzö, valamint uuyaníly ala- ]
flinjási Janó, Íüszer-,li3z'- as leitek keresnyokni neiiiesiieti. h-ntirendeletiiek mindenben j
kedö IViumiki-ii.. .• -'.• ^ ... . •
megfelelő a legkiválóbb bor_és"csemege fáju I
}•• .11 .ss Imre sütödéje Kis-utcá.. •
l : r«s-Sándor ní és uoi ejnész K-jsaátli-n
• = gyökeres = — j
I ,üii István vendeqioc SáJi-iiica
Ij.rs Lajos f é r f i s z a b :-4iviia/.!.ii.-tw..-.
(•/>. Deim &ndorm> Kőzpocti Kávéháza

fásoltványok
kerülnek

, --u:h l-ajtr.s-o

Kn elsz Ferenc iodrász és borbély, Vásárr-utca.
..
faiján Ifezső kovács-mester. Papai-u.
íia n Gyula fűszer-, fe-dek- és lisztkeres3dése, .Szenilián.or-:i.-!or.
•'6a-, jár. Kálmán fodrász és borbély. K..-sut íj
Itájos-u. -.
Guimann A'doll polgári és egyonrnha-szahó,
.Á tulipanvdiiiz. .fionrl.'katli.-Hni.^k*
Gerencsér András nri es nói cipész, Vásártcr-utca.
Giinsberger Ignác szesz- és bornagykeres
kedő', Ság.
Hubert Pál vendéglős. Csöngé
Holfmann Miksa cpüiet- es tüzifakereskedö,
Sági-utca.
...
Horváth" János kömives-mester, Jánosháza
Uj-utca.
Hubert Samu vendéglőié a .Bárány.-hoz
Sági-utca.
Horváth János kovács, Magyargencs.
[
Klein Jakab kávés, L'j-kaveház, Kossuth-u.
Krausz Mihály mészáros, Sáin-u.. _.•
K.n'dor József sirkóraktára Kossuth-utca. .-•
Klein Adolf sütödéje Pápai-utca.
.
Uiuenstein J. es tiai divataruhaza, Szentjfáromság-tér.
• . - "J
Landherr József kéményseprő, Sági-utca.
László Ferenc vendenlos, Celldömölk.
Hódos József épitő. Atlandőait nagy cementraktár. Uj-telep
_ ,
•Mészáros János vendéglős, -Griff—szálloda
Vasúttal szemben.
'Mór Gyula kereskedelmi és mnkerténz,
l< őrház - u.
Marschall Pál vendéglős, Győr, Teleki ütea
Jiizeri István asztájos, Pápai-útca.
: Málé Antal vendéglős, -Korona.-szálloda.
. -Kossuth Lajos-utca.
Németh Márkus divatáru-kereskedő Szent-.
háromság-tér.
'*•
Németh László nri- férfi szabó Kossuth u.
l'atyi Jónás bádogos Vásár-utca.:
Knsenheim Ferenc épület- é s géplakatos
Sági-utca.
Reif Dávid cipész Kossuth LajpssUtca. G|iöraktár. •
hl Reich Imre ács Kórház-utca.
liothschild Dávid vendéglős Ság. '
Steiner Lázár Fiai pálinka-, sör- és ecotszeszgyári raktára Domoiki-u.
Sebestyén Sándor vendéglős Kisköcsk.
Simon Sándor épület- 8S mülakatos Kossuth -n.
Singer Ignác mészáros Kossuth Lajos-uica.
Spieller Ede üveg- é s porcellán kereskedése
Épület üvegezés S í t Háromság-tér.
Szigeti György cserepes Ság,
Schöntag Márton szállító Kis-utca.
-iuiL''- í I " _ _ M — - " " *
jánosházán.
Szvoboda Károly fűszer és csemsfle keres
kedő Kossuth Lajos-utca.
ifj.Xory György vendéglős, Szt.-Háromság-téa
Tóth Antal férfi szabi, Vásár-utca.
.Tihanyt Béla polaariuabó Sági-utca, Vadászi Pal vendéglős Izsakfa.
Lajos bádogot Sági-utca.
i^w. itzcsarnoka üois.a h-» ..
c
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nálunk ez evtien eladásra.

MAGYAR NEMZET
a legolcsóbb, függetlenségi 4 8 - a s napilap,
Cikkeit írják Ugrón Gábor, Ábrányi
Emil, Dr. Halász Lajos orszgy. képviselő
Szerkeszti: Lándor Tivadar.

Félévre

Egyes szám ára 2

krajcár.

:

Megrendelheti:
minden

Badacsonyvidéki Szőlötelep kezelösége
* T A P O L C A , (a Balaton mellett).

flV

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Negyedévre 4 K
16 K
Egy hóra 1-40 •
8 •

Budapest, V I I . , Miksa-utca 8.

postahivatalnál

es lapelarusitonal

Ha m é g

[ nem rendelt r u h á t ,
keresse fel

NÉMETI

LÁSZLÓ

uri-szabó divattermet
L CZB ÍLDÖMÖIÍKÖNT^,

OS

ahol a legkényesebb

igények is

kielégíttetnek.

A t. hölgyközönség b. figyelmébe.
Van szerencséin a t . h ö l g y k ö z ö n s é g b. tudomására hozni. *
hogy Pápán, a Kossuth Lajos-utca 68. sz. a. levő

Párisi

Nagy

Aruháa

fióktelepe

vezetését, átvettem. — A mai kor igényeinek
óriási választékban raktáron találhatók:

megfelelően

állandóan

Női kalapok, gyermek-, fin- és leány-sapkák, gyermek- és leány
ruhák, blousok. ríjak, kötények, fátyolok, kész és kezdett kézimunkák,
"mindennemű kézimunka-anyagok,

kötő

himző-pamuk

és minden e •

szakmáaa vágó cikkek.
Himző
T

A öí

elönyomda

kalapok

átalakítását

chablon

és

j u t á n y o s

rajzok
áron

után!
elvállalok:

át*

1

szerzése végett szerencséltetni szíveskedjenek.

"'

Fő célom a pontos é s szolid kiszolgálási
Pápa. 190?.

Teljes tisztelettel

Újhegyi Mihályné
szül. Oszterreicher Seraün.

.18... s z á m :
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SKORKA JÁNOS rózsa- és szegfü-telep tulajdonos '
ajánl direkt külországokból beszerzett Óriás virágú Bem. szegfűkét'ésnyákba nemesítettbokorrózsákat. E nagy készlet miatt egy ideig 30
százalékot engedélyezek;
Árjegyzék ingyen é s bérmentve!
_
Több dijjal kitüntetett nagy virágkötészetemben
mindenféle csokrok, koszorúk mélyen leszállított
árakon készíttetnek.
— Tenyésztő telepemről
vágott virágjaimat é s begyökeresedett cserepekhen nyíló rózsákat szegfűket, jácintokat stb. a
legolcsóbb napi árakon szállítom.
Sok nemes fajú .szegfümagvaimról szóló n é v - - /
árlappal készséggel szolgálok^

korona, áll rendelkezésre

koronán felüli törzsfizetéssel biró köztiszt

Váltó

közlendő: életkor,

nem

kell!

tórzsfizetés

Megkeresésnél

é s szolgálati i d ő .

Jelzálog kölcsön:
földekre é s jó helyen fekvő

értékes

bérházakra

4%-os Í Ö — 6 0 évig terjedő törlesztésre.

Juütlék

utólagos. Válaszbélyeg.

Skorka

Országos Hitel és kölcsönző vállalat
B U D A P E S T , VI., Izabella-utca 87.
Telefon: 101—28.

NAGYBANI

CELLDÖMÖLKÖD,

János-

5 hold rózsa- és szegtn-telepe, B.-SZAR VASON.

KÁVÉBEHOZATAL

SZVOBODA

•

10,000 db
készlet.

viselőknek, katonatiszteknek és napidijasoknak
kötelezvényre.

SS. £

félvesz a kiadóhivatal.

^pénzkölcsön!
1600

^*
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Hirdetéseket

;

20.000,000

<-es

g%
M

ísen
tatot

Bővebbéi a kiadóhivatalban

1
— í

lapest

házhely és kert eladó.

T g i í.
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to
a
Egyei

t

egyik f.i iiteájá-

ban mintegy 300 B é l

X

1 Mietól

Eladó házhely.
Czelldomötk

menjetek haza!

(*w -A mama odaadja
-kel e« az<€>Visl kívül mimlmajai. Ui.k öl fay-fele valódi
Anleoer:,\|»i. rai-|'a.«»tl|la(.HÍt-rt fel vagy
tok hevülve a játéktól C3 Sodener nélkül
meghűltök. Tini máris köhög, mert legip elfelejtem- az i.-koiába vele vinni
Sodeaert. A Fay-tele valódi Sodener
/ÍL a. iiyt-nnfRi
•nnekis?'-nezerjo!evi'ije. A Fay-fele
dobozonkint 1'áöK és kapSudener ára ti_ hatóioindeo gy wtortárbánés drogériában
F/íügvnökse. Magyarország és ansztriara :
T. Wmtlzert, Wien IV., Gr»sse
Oh." Neugasse 27.
"v

Mell

Gyerekek,

csemege
I W
,

TRIESZTI

különlegességek és
füszeráru-csamOka
a „ f e k e t e k u t y á"-h o z
.

Kossuth

Lajos>ntcában

van.

Állandóan nagy ráktár czukorkákban és süteményekben
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BÉRES

SÁNDOR

I

a
i i r i cipé§z
a
Celldömölk, Kossuth-u.. (MflfflPfal IZIlhBL) a
^
a
Készit

a m a i , k o r igényeinek

megfelelő

ségeket, V a l a m i n t s p o r t , Vadász-

u r i , női-

és lovagló

csiz-

u
mákat,
j a b b div>at
úgyszintén
s z e r i n t fájós
; mindennemű
és hibás .cipőkülönl-egeslábakra speciaícipőket.
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Különféle cipőtisztitószerek' j u t á n y o s
áron

kaphatók.
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Dink.qreve Nándor kömvh\y<.indájában 'i Wldörofílk?

