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lárcinsi gondolatok.
Ünnep van. Nemzeti ünnep : március
15. Ebéd után kiöltöztetjük a gyerek eket,
háromszínű kokárdát tüzünk a keblükre
éjé visszük az egyetem térre. Indulás előtt
•Horgosán megállapítjuk a stratagémát,
gis lehetőleg közelről élvezhessük a be
sxédeket és szavalatokat.
A hadi terv tárgytalanná válik. Az
agyetem téren édes kevesen vagyunk
Pompás helyet kapunk, sőt a társzeke
rek is stoikns nyugalommal dübörögnek
tele a hazafias tirádákba.
Tovább vonulunk a múzeumhoz. A Kecs
keméti utca közepén az egyetmiek vé
kony menete, melyet csak némi túlzáseal lehetne falanxnak nevezni: mi a járda
rendes forgalmát élénkítjük, de teljesség
gel nem zavarjuk a közlekedést. Egy em
ber — pipával a szájában — nagy inga
órát cipel a vállán. Senki se ér hozzá.
Szemközt jól táplált családapák jönnek,
Keinkben kisebb nagyobb
csomagok.
Olyan közömbösen nézik a zászlós osa
patot, mint ahogy teszem as öntöző ko
csira bámulnának.
Mikor a múzeum lépcsőjéről szavalja
A, pelyhedző álla polgártárs : „Hol sírja
ink domborulnak, unokáink leborulnak",
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Az arisztokrata.
Irta: ZSOLDOS LÁSZLÓ.
FejöDé, a derek számellenőr bóbitás, ifjú
felesége valami gyűrött, veres párnafélére düjeszkedve könyökölt az ablakban s kinézett az
utcára. Az ablak, a lakás összes ablakainak
araámsaerint- éppen a fele, a harmadik emeli ten
volt. s Tököli nt elejétől a Baross-szobor előtt
' levő ' térségre nyílott. Következésképp sz ifjú
áttámellenőrné — akiből igy hátulról, a szobából
nézvést nem látcott egyébb, mint a fekete ruhá
val bevont karcsú testé — kedvére gyönyörködbetett a tér gyalogjáróin összeverődött néptö
meg sorfalai közt tovarobogó hosszú kocsisor
ban, amely a Rot-tenbiller utcából éa a Rákóei
atról kígyózva haladt kifelé a külső Kerepesi
vton levő Tatterzálba.
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Láttam Isasieg dombos határát. Azt
részt, ahol most a honvéd emlék emel
kedik, meg azt a lapost, ahol időnkint a
Bpesti helyőrség is gyakorlatoiik. Ott alt
kor százával hevertek a hullák és százá
val sebesültek, közöttük finoman nevelt,
kényes uri emberek, akiből a piszoktól
kiBjft
felé. Az arcukról látom, hogy ilyes mon baromi ordítást kéarysieritett ki, roppant
dogatnak egymásnak: .No hála Istennek mellű fOldmivesek, akinek otthon semmi
sem volt megjuhásiitani a megvadult bi
csakhogy ennek is vége van „1.
A lapok persze azt írják, hogy a kát, saját vérükben fetrengve vinnyog
„lelkes tömeg* emelkedett hangulatban tak, mint az elgázolt kutya. A legtöbbnek
otthon felesége gyermeke van. Segítség
távozott.
A többiek dolgába nem avatkozom, nines. Csak egy vigasz oikkázik át a lei
de a magam részéről őszintén kijelentem, kükön. A haza I As utódokért. Igen, igen:
hogy emelkedettségről szó sem volt E l „Hol sírjaink domborulnak . . . "
Jól ismerem azt a helyet as aradi
lenkezóleg ; le vertnek, - lefósOttnek érez
tem magamat. Olyan pocsék hangulat tá vár mögött Kilenc férfi állt ott a bité
madt beanem, mint akisek nincsen rendbe előtt Nagy urak mind. Tábornokok. A
a szénája. A lelkiismeretem nyugtalanko milyenek most a biztos fölény mosolyá
dott. Határozottan szemrehányások martak. val vagy mogorvaságával sétálnak végig
Haza kisértem a osaládomat, azután a korzón. Ilyenek ? Külömbek 1 Sorra
mentem ki az uteára, reudbeszedni a vette őket a [hóhér. Elképzeltem azt a
helyeseiét, mikor a nyakukba vetik a
gondolataimat.
Éreztem, hogy kedélyem, ez az ér hurkot. Talán megmentette volna az éle
zékeny mérleg, megbillent valamitől, a tüket egy szó, amelyet nem akartak kir
mit még nem ismerek, homályos sejté- mondani. Nem mondták ki. Megerősítette
őket egy másik sió, amelyet elkellett
tések gyötörtek.
Kerestem az okokat EkOzben ilyen hallgatni. A haza! A haza: az én vagyok
és te és ő is mi mindnyájan.
féle képek merőitek fel előttem:

a hátunk megett három villamos kocsi
bug, fiakerek csattognak, konflisok gu
rulnak. Mellettünk pereces igyekszik szel
lemes élcekkel magára vonni a gyerekek
ügyeimét.
A Petőfi-szobor előtt is tisztelgünk,
azután oszlunk. A Klotild paloták között

lyt csak
E l estén volt fudsillik a Tatterzálban a I mihelyt
csakkicsit
kicsit is keuyelme*
Mátyáskorabeli lovasjátek első előadása as ud élni. Fejé nr pedig minden áron kényelembe
var és a főúri világ jelenlétében. A * fogatok, akarta tartani feleiégét, minthogy — emberi
amelyeket Fejöné a Baross-téren át a Tatterzál gyöngeség — szerelmes vo't bele Szerelemből
felé látott ügetni, bárókat, grófokat és hercege vette el. Sőt a leány is szerelemből ment hozzá.
ket vittek. A tarka virágdisses kalapok, amely- Legalább ő maga azt hitte. Annay Margit — ( I
lyekre a sóvár tekintete innen felüról esett a volt Fejóné leánykori neve — nem kevesebb,
mint két kirőjét kosarazta ki a derék siámelbárónők, grófnők . .
Nem osztályozhatta tovább. Mélázó kéksze lenör miatt, akire, még akkor nem lévén abban
mébe tolakodó könycsepp szivárgott, • 5, ajkán as állásban, várnia kellett mig előlép. Nem állí
tom ugyan, hogy a kikosarazott két nr a szó.
könnyű fohásszal, visszalépett az ablaktél.
— Nem jó nekünk itt lenni, — olvasható szoros értelmében megkelts volna a kedves le
a szentírásban s a számellenórné nem lehetett ány kacsóját de azért bizonyos, bogy mind a
istentelen asszony, mert becsukván as ablakot ketten pályáztak rá. Sőt egyikük, a főhadnagy,
fájdalmas megadással, lassan kifelé indult a egy isbea már csaknem .vallott*. Azt mondta a
leánynak!
szobából.
• _
— Milyea ssép kese vanEbben a pillanatban csöngettek. Kivül as
Ennél tovább már valóban nem juthatott
előszoba üvegajtaja előtt Fejőnr becsületes kör volna as elmés katona. Először azért, mert egyi
vonalai látcottak. Ilyenkor szokott hazaérkezni a küknek sem volt meg a hássssághos szükségig
délutáni mellékfoglalkozásából.
pénzbiztosítékuk, másodszor pedig, fas meglett
Mart a derék számellenőrnek mellék kere volna, sem kellettek volna egymásnak.
sete is volt. Ü háztartás, méltóztatik tudni, sokba
A másik kóréról már szólni sem érdemeikerti s a számellen ón fizetés mindjárt nem elég.

STEINBERGER M . UTOsM"

éneitek Oszkár
ékszerész és órás P é p - , F ő . u f c « 18. t z a i

Legjobb bevásárlási forrás.
Ékszerek, ezüst és China ezüst" áruk nagy válasitékbaa
templom kelyhek, kancsók itb.
Óra különlegességek, Omega, Sshaffaausen órák nagy v á 
lasztékban. Javítások jól és pontosan késiittetnek.

március
Ördögbe is, akkor ezren meg ezJádjukat a vagyonukat az" élebták oda értük, Kgy eszméért,
íánk hagytak és egy kötelessé*
•ilyet nem tudtak befejezni, egyzéjL mert lemészárolták őket
mi egy rettentő adóssággal a lelsikerről beszélünk, ha némi
halasztást kapunk a fűszerestől, vagy koronaszővetkezetüuk fényes ábrázatú igaz
gatójától."
A nagy tartozás eszünkbe sem jut.
A Kossuth utcán feszítünk, a zsurokon, á színházban léháskodunk, munka
ban dulakodunk, haszonért, pénzért és
üjra pénzért versengünk, hizelgünk, haj
bókolunk, mindenki külön, külön magáért,
Aem' törődve ezzál. ha tisztelt felebará
taink meggebednek -is. De ki törődik itt
»• honhazával, amint elmésen nevezni
áaéktn'k'ataiona
ianiMi
• A z u t á n csodálkozunk, ha néha meg
mozdul a lelkiismeretünk s' érzünk valami
-

-
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együttes eljárással megmentsék a maguk
számára azt ami megmenthető.
Hátha egyszer a történelem adósai
nak tömegé taláikosik, hogy lelki tarto
zását végre-valahára tűrhetően rendezze.?
Nincs nagyobb nyomor, mint az ide
áljaikból kifosztot, az emelkedett érzéeekre képtelenné sorvadt, a kétségbee
sésig üresekké vált lelkek rettenetes Ín
sége. Nincs súlyosabb katasztrófa, mint
a szivek' aszálya, melytől semmi nagynak,
semmi szépnek, magasban szárnyaié esz
mének, alkotó bővülésnek, megváltó in
dulatnak csirája megfoganni nem tud.
Nincs szánalmasabb látvány, mint az em
berek millióinak egymás mellett, sőt egy
más ellen tortetése. piszkos anyagi érde
kekben gázolása biztos cél nélkül, neme
sebb vágyak, termékeny gondolatok, mo
csoktalan esznények nélkül, mindenki ma
gában, mindenki egyedül, folyton vádolva
s egyúttal mentegetve önmagát, de meg
nyugvást, kielégítést, nem talá.
llőgy boldogságról ne is beszéljek.
Katasztrófának ez — azt hiszem —
elég tisztességes. Ha csak ez kellett, ak
kor a lelkek egybefonódása közel van.
Fogalom sincs róla, hogy hol kel
lene megfogni a dolog végét, de hogy
addig, inig ez meg nem történik, egye
temi polgártársaink hiába szavalnak, arra
mérget veszek.
ír

:

- 'íireffKézelt á*bifeldz«?W á^fegész.
-V- . Í é h a * W g c V a k éutfy"!-volria;"öe hiétáJ6tViv&itövWt<WÍ
fc«tf, %ieo!
iUljön á fizetés. --'*•"*'-'i-i
"AkíjbeteéP fólS, az' pozör; Aki ujrá
megcsinálná a negyvénnyoIfeat, W ,bt»
hazafi'.* Ha- modern szinlarabokban nem
zetieskednek, arcukon a guny táncai
mutatkoznak. is Sv.*; , ••, >t
irt
; Munkát mindenkinek.
>* -^ib^kalemelttTnk, 3é é*'legfel
jebb eiremerésé a tartozásnak. Adót fizet
-A társadalom kérlelhetetlen -szigor
tünk, mer muszáj. Katonáskodunk, mert rai' üldözi mindazon vétségeket, melyek a
*»ii*aia«. frftété8'ezV ' '•'<'< •"•
« magántulajdon szentsége ellen irányulnak.
A szigorú megtorlás elméletileg va
« A nagy eszmék, ha egyesek lelkébe
szorulnak, álló vizek, amelyek' idővel meg lóban helyes, sót talán a gyakorlati szem
pontból is nélkülözhetetlen: de hogy az
lohadnák'. (Hatalmas^ orez*gjáró fólya - ádottl'"viszonyok- között jogos-e: azt már
tjrbkW-eá*k" uty'' v'áTOák,°Iia í a lelkek egész sereg' szociológus vitatja.
egymássál benső érintkezésije jutnak és ••> Az ujabb szociológusok, .társadalmi
egyetlen óriásv milliókat összetartó' nem- tudósok, majdnem kivétel nélkül megaet-lélékké tOmOfBlnek.
.latntiuá egyesnek • abban., hogy a társadalom,mely
polgárainak vállaira ezerféle kötelezett-,
Ha valami nagy bukás 'van, akkor séget rak, mély polgáraitól tiszta erkől
Oeezcazoktok—gyűlni a hitelezők, -hogy usöl, fedkulleu j<
v
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letet követel: ennek ellenében legalább
is annyival tartozik, hogy a társadalom
min'den egyes polgára tisztességes, tehet
ségnek és egyéniségének megfelelő ká
reseti forráshoz jusson. Mert magasabb
erkölcsi szempontból nézve: abban a pil
lanatban, mikor a társadalom valamely
tagja a legnagyobb igyekezete mellett
sem képes munkához, keresethez jutni:
arra a polgárra nézve ugyancsak abban
a pillanatban a társadalmi korlátok egyrésze önként feloldódik.
Ezer és ezer esetben bizonyosodott
már, hogy a bűnt csaknem minden alka
lommal a nélkülözés és nyomor idési elő.
Az elmúlt esztendőben például, a rossz
gazdasági helyzet miatt, majdnem megkétszerződött azok száma, akiket .ide
gen vagyon eltulajdonításának vétsége
miatt* ítéltek el.
. , ,. , -i
Világos tehát, hogy agy jobb gazda
sági esztendőben, tűrhetőbb megélhetési
viszonyok esetén: a bűnös útra tévedet
teknek legalább kéthármadrésze becsüle
tes ember maradt volna. Mindamellett
természetesen épp oly. kérlelhetetlenül
gonosztevők lettek volna,
A bünt természetesen büntetni keli.
De egy modern társadalomnak ennél sok
kal nagyobb a feladata. A bünt meg
kell előzni 1
; l ; • /; ..í .'.. ; !•-,' L
Munkát és mególherést kell biztosí
tani a társadalom minden egyes tagjának
és akkor a bűnesetek 90 százaléka azon
nal önmagától megfog 'szűnni. Az a tí«
százalék azonban, mely a biztos megél
hetés dacára is bün utjárá téved: az leg
alább jogosan ós a magasabb erkölcsül
világrend megsértése nélkül fogja elvenni
büntetését. ,
J
• .,Más szóval: ha a társadalom min
den egyes tagjának a megélhetése min
den kétséget kizárólag biztosítva van é s
a megélhetés lehetősége egyedül az egyes
munkakedvén rauük: ez az intézmény
egyúttal csalhatatlan próbaköve lehetne &
beosületes megélhetésnek. A, társadalom
ebben az esetbea joggal állíthatni fel ezt.
a tételt:.. A munka lehetősége mindenki
számára biztosítva van, aki teb.it ennek
dacára bünt követ el; az I kétségtelonOl
megérdemli a büntetést.
.•"•X

i riTyfr~ffnfr'rT9'r*^^
r~ « i- .
••
»•'/.}•*,
" f ':•'
"•'
«Z a bolond, bánatában,, elvett "egy .gazdag le sem-szabad megtudnia. A halál, amely olyan pi
ányi éa.m'ég ráfogta magára s, elakarta btteUi ano Húzza el - á nótánkat, hogy nem ia • hallatcik
» világgal, hogy ezt, nem pedig a Margitutikat többé, most teljesen liketuémává tette. . ...
Sr*~ Viü.'JÍ ye.iflA -»i i :•'« •• " •,." Id
De. a titok,, amelyen as üreg ur költött éle.
ji^^f
¥ W i • sio'i'ban. a .dologban as, hogy lében, most kibujt a tojásból. Mondhatom, cifra
F e j i és Anuay Margit csajtugyan , szerelemből kis csirke lett belőle. Néhány héttel ugyanis.a
kélték egybe 8 hogy házáa*á£uk három elei esz- temetés után sz elhunyt Írásainak rendezgetése,
tendejében igazán oly szép egyetértésben és bol- selejtezései közben Fejóné, aki át ment segíteni
az anyjának ebben a szomorú munkában,. egy
dogságban .éljek, ,,»kjtr a galambok*""
-A iM> »»BWny„' akin — hiába volt: lapos a szerre csnk kiliuz a sok limlom közül egyik fi
pénztárcája, meglátcott a jó házból való neveléa- ókhói egy összegöngyölgetett, .piros kartonlapot,
iuintafeleség vul:; s odsaaasjnl ts hohó jóked- kibontja a tekercset: selymes,'nemesi címer van
vei tö tötte be hivatását as mu* oldalain Ha ,va» rajta. Kék mezőben bronz ssiiiü harcos, mindkét
laki ezekben az idősben M ' mo'ido'ta volu neki: kezeben fringiával, fej nélkül s a felső sarokban
— Margit, te niés boldogtalan lesr.ei — ok báBlyafa k-flq.nnp. Alsja,jrva a megboldogult
vetlenül a .izemé közé kacagott volna Annyira közevonásával : ,a kihalt Szentannay grófcsa"
..
jf?
Jól éréíte' magát az egyszerű, derült kalitkában, lád cim.ír*'..
amelyben csicsergő kanáii módjára áldegéU-. . j
Ét alá pedig ugyan-zzel az Írással .Szent
.-, . A harniulik év eltekével azonban váratlan, annay Gábor grófnak a Rákoci harcok alatt állí
retten, ő aseméiiy 6« közbe. Margit .apja. a íze- tólag még,legény korában nyoma yatkett s xele
lid, öreg Anuay Miklós uieghaltj Világéletében iln.lt a család. De viszout álli'ól ig íígyan ő ledMaea, tsnflan ember-volr7 mini aki rajt ül a
a grófi cimet s-a iiemes Annay nevet' végondolatain van valami titka, átnőhet senkinek' vén fel megházasodott és családot alapított
;
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Eszerint mi Annayak tulajdonképpen Szentannay
grófok volnánk."
Mig ez alá még, bizonyos humorral ea: . a
szegény emberen ugy id a rang,,átint a meauV
láboson á frakk: még jobban szembe ötlik, hogy
mizitlább van. Ezért jobb nekünk' elhallgatni sv
grófságot*
^•JZp-Wm
a fölfedezéstől a számellenémé
eeyéne kicserélődött. Régi bohókás könnyedsége
eltűnt s őnagysága vagy őméltósága néha olyan
kimért ' volt az urával, mint agy háromszög;
szinte dofőlt a siögtete hegyével.
"
'"' '"'
' ' — Áb, maá lmimi i'lett e_ meg engem I
Nem. folytatta; hanem mélázó kék szemébea egy köi nycseppel,'fnlillt' as, ahl«uttój ,» SS
áldozatok fájdtlmas megadásával ment kinyitni
as előszoba ajtaját, amelynek üvegtáblája előtt,
mint mondtam, éppen e pillanatban jelentek me
a d,erák szamellenór bec-ületes körvonalai.'
. J J ,53 áöti, — jbuzta. felfed bizonyoa feliőbk
gel'a szája, jön á: számelle-rior. ".'-, . " . J . . . V , ; , ; ,
-Mmt .mikor á." frakkos mezitlábos ember
lit egy közönsége^ mezitlábost.. '""•
1
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íBteaségek, hurutok, szamár
iOUgés. skrofiilozis. Influenza
» etvas akat asaaah Házéra.
k Idatlask. -tsraa laénrt- áss
aas^4MasSs»a . o .
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mében, melyre az érdeklődőket tisztelettel meghivja az elnökség.
— Ax s) magyar bortörvény. Annak a könyv
nek melyet a Pátria nyomda r. t. adott ki ezen
címen és melyhez a szükséges jegyzeteket és
magyarázatokat dr. Drucker Jenő a bor lapok f.
szerkesztője irta, most jelent a második kiadása!
Az a körülmény, hogy alig öt héttel az első ki
adás után szükségessé vált egy második kiadást
rendezni," a legcsattanóbb bizonyítéka annak,
hogy ily könyvre nagy szükség volt. De azt is
igazolja, hogy szőlőbirtokosaink telje* tudatában
vannak annak, ho;y az okszerű borkezelésnek
az nj bortörvény és a végrehijtisi rendelet ala
pos ismerete el őrondü előfeltétele. Nem is volna
szabad ennek egy plneetuUjdonos asztaláról,
legyen az termelő, kereskedő vagy vendéglős,
hiányoznia, aki figyelemmel lapozgatja a törvényt
és rendeletet és behatóan o vasgatja a hozzáírt
magyarázatokat, az nemcsak azt tanulja meg
belőlük, mit nem szabad tennie, ha a törvényes
határozatokkal összeütközésbe jönni akar, hanem
azt is, hogy miképpen kezelje az ó borát, ren
dezze be a pincegazdaságát, hogy as a modern
igényeknek megfeleljen. A bővített éi javított
második kiadás ára 1 kor. Kapható a .Vörös
marty* könyvnyomda — könyvkereskedésében
Deveeser.

Szálas pártnak 70 szótöbbsége volt. Ekkor a
választási elnök 6 órára kitűzte a zárórát Kzidft
— Esküvő. Móric Miklós bobai birtokos
alatt a pótszavazók adták le szavazatukat. Pon
kedden vezette oltárhoz a nagyalázsonyi ág. ev.
tosan ti órakor hirdette ki Takách Márton főszol
templomban Barca Gizella kisasszonyt, Barea
gabíró a biróválasztás eredményét mely a követ
kező: Beadatott összesen 353 szavazat, ebből
József nagyalázsonyi birtokos leányát.
esett: Szalay Jánosra 215, Pálovits Józsefre 138,
— Lemondott főparancsnok. Pál'avits Józtaf
igy Szalay János 77 szavazattöbbséggel Celldö- lamondott ai önk. tüzoltóegylet főparancsnoki
mülk
nagyközség -birájává választatott.
állásáról. A fóparancsnoki állást legközelebb be
töltik s mint értesülünk e tisztességet a tűzoltó
A győzelmes Szalay párt a választás ered
agylet Méaiáros János szállodásra, ai egylet ed
ményét szűnni nem akaró, dügő éljenzéssel fo
digi ügybuzgó alpiranesaokára óhajtja ruházni,
gadta. Ezután gyorsan megválasztották még as
elöljáróságot. Helyettes biró lett: Simon Sándor
— láreisi 15. A szabadsajtó Ünnepét vá
Pénztáros Schütz Gyula.
rosok közönsége is megfogja Ünnepelni méltóan
a nagy naphoz. A kath. legényegyleten kívül a
Közgyám: Balassa Jenő dr. Városgazda : .
flggetlenségi és 48-as kor is rendez társas va
Göttmuuu Bódog. Elötjárókul megválasztottak;.
csorát saját helyiségében.
Németh Károly, Geiger Antal, Schwarc Samu,
— távozó szálodas. Mint értesülünk Máté
Szalay Gyula, ifj. Tory György, Nagy Pál; Ezzel
a választási aktus véget ért.
..-,
Antal a .Koroua'-szálloda derék bérlője április
hó elsejével megszűnik a Korona szálló bérlője
Mialatt az elöljáróság választása folyt, nagy
lenni, eltávozik Cellből. A szállodát Jurái, sop
tömeg ment el Szalay Jáuos lakására, neki s>
roni vendéglős veszi át
választás eredményét hírül adni. A megválasztott
birót kocsiba ültették B lelkes éljenzés közepette
— Ihász Lajos utóda. A dunántaliág. hitv.
kisérték a .Magyar Király" szállóig, itt kifogták: .
ev. egyház kerület e hó 16-án és 17-én tartja
a kocsiból a lovakat s ugy vitték a .Korona* meg rendkívüli közgyűlését, melyen Ihász Lajos
szállóba folytonos éljenzés közepette kisérve
elhalálozásává' megüresedett kerületi felügyelői
nagy tömeg ember által. Igy ért véget a cell-;
tisztség válasz'ás alá kerül.
[dömölki biróválasztás csütörtökön. Megkell je
— Öngyilkosság. Takács Molnár János ezer— Mindenkit érdekel, hogy a tavasz beáll gyeznünk, hogy ez alkalommal is a független
géuyi lakoB f, hó 8 án pajtájának gerendájára
felakasztotta magát. Mire észrevették a hozzá tával ruháit, függönyeit, vagy hastartásban szük ségi párt győzött minden vonalon.- Tartozunk as ségéé
holmiját hol t'8ztittas*a, vagy festesse. Leg igazságunk azzal, hogy megállapítsuk ama tényt,
tartozói már halott volt.
célszerűbb azokat Berketz István utóda (céatn
ríhdrél"
vezkedése. Ma agy hete, márc hó 7-én 3. u 2
órakor nagy népgyűlés volt járásunk Siergény tisztító-gyárába küldeni Bpestre (IX, Kinizsy üt eredményt Tiem mdjut~ne" Pálovics személye
községében- E aápon tartolta u. i ott a Magyar 14), ahol azok szakszerű kezelésben részesülnek iránti szeretetnek, mert ő dölyfös és gőggös ierországi Kisbirtokos Szövetség Biergényi helybeli a legnagyobb pontossággal es a legjutányosabb mészetével 12 éves bíráskodása alatt teljesen
szervezete az 6 alakuló közgyűlését. A gyűlés, árak mellett. Magyarország ezen legrégibb és elvesztette a közönség szeretetét Nagyon csekély
u száma Cellben, akik az ő személyét
amelyen polgáribirtokosként járásunk bírája So legnagyobb forgalmú,-kelme, Btlyerafesió- ésvegy- azoknak
Hogy ez alkalommal, mégis 138 szava
mogyi is részt vett, óriási néptömeg jelenlétében tisstítógyára a legmodernebb technikai eszközök szeretik.
zatot adtak le részére, köszönheti Pletuits Ferenc,
folyt le a László Dániel-féle vendéglő udvarán kel van felszerelve; munkái bármely világváros dr. és Bruuner Ferenc dr. valamint Wittmann
A helyiség szűknek bizonyult 8 igy az udvaron készítményeivel kiállják a versenyt és a legké Adolfnak, akik a végsőig kitartottak mellette,
nyesebb
igényeket
ia
kielégítik.
Árjegyzéket
ki
kellett a gyűlést megtartani. A népgyűlést Mos csakis az ó befolyásuk révén jött össze részére
háciy Lajos gergelyi lel késs nyitotta meg. Utána vánatra ingyen küld. Vidéki megbízóinak csoma 138 szavazat. Pálovics József csütörtöki bukása,
Hunyár László Bpesti igazgató ismertetta a Kis golásért dijat nem számit, postadobozaít csak alkalmával megtanulhatta, hogy az az ember,
birtokos Szövetség alapszabályait. Azután meg salát árban számítja.
A szerb háború bizonytalansága. A szerb akit a közbizalom helyez valamely polcra, csak
alakult a helyi vezetőség Elnök lett Kovács Já
addig birja a közönség bizalmát amíg azzal vissza
nos- A Szövetségnek feladata a kisgazdák jogai kormány állandóan fentartja Szerbia követelé nem él. Ezzel részünkrül is lezárjuk a 3 hétig
nak a községben, vármegyében a a parlament- seit, amint azt a szerb nép el is várja tőle. A tartott biróválasztási harc aktáit őszintén kíván
területi követeléseknek az Ausztria-Magyarország juk, hogy a pártok között a béke helyre álljon a
.l>«n lendó kivívása,
*** — A MtlAgSIettkst érdekelni fogja, hogy részéről felajánlott gazdasági előnyökért való fel város jol felfogott érdekében.
as utóbbi két évben az impregnált répamag kö cserélését sem jelenlegi, sem bármely következő
rül keletkezett vita és a szaksajtóban fejlődött serb szknpstina nem fogja elfogadni. Ezzel a
tollharc jelenleg mily fordalatot vett. Határozot ténnyel nemcsak Szerbiában, hanem egész Euró
SZŐLŐOLTVÁNY ELADÁS.
tan annak a pártnak győzt'mével végződött, mely pában számolni kell A bizonytalanság tehát tel
ÁkioRésjtsőg'os, olcaó. szop
as impregnált répamag melleit foglalt állást. jes, nemcsak a tényekben, de még a felfogás
szőlőt a k a r , forduljon
Ugyanis mint értesülünk a .répamag termelés ban is Épületes dolgok történnek' a háborúval
kapcsolatban.
E
szériát
Belgrádból
szétmenő
kühalójában Quedlinburgban (Észak-Németország)
VITYÉ MIKLÓS
lömböző,
nemritkán
egymá<uak
ellentmondó
je
lelkiismeretesen vezetett
gazdák és kereskedők kívánságára .Répamagot
lentések
abban
lelik
magyarázatukat,
hogy
a
oltvinylelopéhez
Ós-CuiáImpregriálo Vállalat" létesült Waegener éa Társa
cég alatt ahol bizonyos illeték ellenében ugy gaz szerb külügyi kormány kűlömböző módon' inforebol'
ezokVíny
m
i
n S g i i T. . I
dák mint kereskedők impregnáltathatják répa jmálja a kűlömböző kormányok kebviselőit. Hogy
rendű fás, gyökereiWetmé' " t
züldojtványok, bor <S» esomagjaikat. Ezen a mezőgazdaságra fontos válla mi acélja ennek a furcsa eljárásnak, azt egyen
.==
megeíajok, valamint ame
lat hónapok óta van üzemben és mint halljuk, lőre nem tudják
rikai sima és gyökeres szé
rendkívül igénybe van Véve. Így tehát a gyakor
löv sszék, nemkülönben
Biróválasztás.
lás, ismét rácáfolt a hivatalos, szürke teóriára és
ugyanazon fajok IT.
-jagt^tjastbaa.aj
aa a tudomány, mely az imprégnalas ellen
A közönség rendkívüli érdeklődése

Ú J D O N S Á G O K .

Amolyan kis kaliberű országos képviselőválasz
tássá! vetekedett a csütörtöki biróválasztás. A
pártok teljes hadifelszereléssel indultak a harcba
8 mindkét párt erősen bízott győzelmében. Az
utcákon délután 2 órakor már éleTÍK "eleveTf élét
uralkodott, a a közönség nagy lnjngge,kb^fpj|jat,
állást a városháza előtt várva a szar.
— A kutyát lopják meg. Balassa Jsnó cell felvonulását. Konstatáljuk, hogy a u
dömölki ügyvéd Rajna nevü kutyájáról eddig dése jóval nagyobb volt a választás esélye iránt,
ismeretlen tettesek már két ízben vették 1* a mint a férfiaké. A városháza-elótt szazakra ment
kutya nyakláncát. A láncok értéke 10—12 kor. a nők szama, - akik déli 2 órától kezdve, esti 6
— Országos tenyészáM-Uállitas 1909-évben. óráig türelmesen vártak az erei menyre 8 nagySzéli Kálmán, az Országol Magyar Gazdasági érdeklődésűket még a szitáló esc sem volt képes
Egyesület által kiküldött rendezőbizottság elnöke csappantam. Az utca hangulatát iljesen a Szalay
f
körlevélben hivta fel részvételre a hazai tenyész párt uralta. Délután negyed 3 rakor jöttek
tőket, a nemzetközi tejgazdasági kongreszussal dömölki' szavazók mintegy hetvei in, rá nemso
kapcsolatban-rendező országos tenyészkiállitásra. kára a vasutasok hasonló számi iu, akik mind
Az Omega által minden év tavaszán rendezni annyian a .Szarvas" veiidéglőb< i levő függet
szokott tenyészállatvásárt ezúttal áz országos lenségi körbe vonultak. A-' függ tlenségi körből
állatkiéllitással kapcsolatban fogja megtartani 8 fél 3 órakor vonultak fel a $zal y János jelölt
gondoskodás; törtónt arról, hogy különösen a gégét támogató szavazók a Válás tás színhelyére
keleti szomszéd államok gazdaközönségének a .Korona' szálloda nagytermeié. A független
figyelme elete (elhivassák a kiállításra A kiállí ségiek felvonulása impozáns i é p t nyújtott 8 a
tásra értékei dijak' füzetnek ki, mely célra i közönség lelkesen éljenzett ez alkalommal. A
földmiveiésügyi minisztérium 17 eser koronát, Pálovics párt csendben vonult f 1 a szavazásra.
Budapest székesfőváros 2000 koronát adott, nem Mikor a pártok a terembe elhely ;zkedtek, nyom I
számítva az. Omge által adott összeget Tekin ban látható-volt a Szalay. pártabbsége. .Kevés
sel 3' óra élött érkezett a tereÖfe Takácb Hártettel a rendelkezésre álló istállók hiányára.
tenyészállatkiállitáson résztvenni Szándékolok lton járási főszolgabíró, akit beléptekor zajos elfelhivattak, sogy bejelentéseiket mielőbb as Om- jenzéssel fogadtak. Takách Márton nyomban meggehoz küldjék
választatta a bizalmi-férfiakat 3V kezdetét vette
— Közgyűlés. A ceUdömölki kath. legény- a szavazás. Délután 4-óráig a plrtofc egyformán
egylet ma, vaBárnap d. u. 5 érakor tartja rendes állottak a Bzavazatokkal, ettől kezdve azonban
közgyűlését, » hetyWi r. k. elemi iskola tantér- már a Szalay párt vezetett. Démtán 5 órakor a
:rnr_Bii»-'»/»m» '•
:si»Uv-őbadqahiJ

gnlt Pulszky: . A kutya ugat a karaván halad,
i j — FLÚtés képtelen cég. A vármegy eszerte
előnyösen ismert Löwenatein és Deatsch szom
bathelyi gabona kereskedő cég fizetésképtelen.
A pasiivák 600 ezer koronára ragnak. A hiány
mintegy 150 ezer korona.
.. -.

7

« t o i t fajol
Tornaföld u. p. : Szécsisziget (Zala-mJ 1307.
szeptember 30-án. Az öntél rendelt Sl'O drb gyö
keres fásoltvány igen szépen megorodt : egy Mái
; sem maradt belőlük : vesszejük oly hosszura nitt,
hogy magasságuk egy kél méteres karót magb»ladtak és le kellet 6ke.t vágni j telieien fi¿tIéa¡U£/
Szivceon ajánlani fogom 5nt minden ismefösöm- ős' barátomnak és körém szíveskedjék címemre
legújabb árjegyzékét megküldeni. Kiváló tisztólettel H A J
T I Rf.
j „,',', „ | i ^ , n j
JJH
t

B

eszfUi
SzölöelWány, amerikai és hazai ttsz- !
szó-eladási hirdetméiiy. —
válogatott első ositilyn sima is
; Ripária-Portális, Bopestris-Konücóla és
" i TM
"isLjiűSfar^
. mu-i./
amerikai vad vessző, valamint "ugyanily alanyok
eaiteU, íenti rendeletnek-mindenben naitileli
* legkiválóbb bor és csemege fajn

-,...i

g y ö k e r e s , f á s é s zBldoltvÂnyolc
' * V ugy sz iclén b azái sima- é s gj-ö keres.
_ vesszők kerülntík nálunk ezen évben
.-' nagy mennyisé'gben eladásra

TAPOLCA, (a Balaton melleit)
jb¿»!i¡.'->b*;¿ < ftois npyjl
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frlglMIgJl^igf5§l^íMlja|
DONÁTH VILMOS
40/1909. tkv.

•rí ét női divat kereskedése női kalap

Árverési hirdetmény.

nktára.

;

A Kemenesaljái Takarékpénztár végrehajtatónak özv. Babos Károlyné, özv. Csupor Lászlóné dukai, özv Hesyoy Pálné szombathelyi la
kosok végrehajtást szenvedik ellenivégteliajta.fi
tigyében végrehajtató kérelme következtében a
végrehajtási árverés 862 kor. töke, ennek 1906
angusstus 5 tél járó. 6% kamata, 161 kor. 61 f.
• á r megállapított eddig, az árverési kérvényét
•zenael 19 kor 60 fi lérben megállapított jelen
legi és a még felmerülendő köl'sé^e tnek, val.v
mint a csatlakoztató A. B. 10 a. özv. Babos
Istvánná Díeues Kamilla pozsonyi lakos hiteleié
8000 kor., 59a0 kor. 5600 kor'tőkék, eze'nek
é s pedig 5000 kor. után 1906 évi április 14 tói
8000 kor. után, 1906 április 19-től, 59:0 kor.
után 1906 április 30-tól és 5500 kor. után 1906
június 29 tői járó 6% kamatai, 39 kor. 85 üli
óvás, >/,7, váltó dij. 35 011. óvás közlési dij ( I
433 kor. 56 ff I. per és végrehajtási költségek
bél álló követélések kielégítése végett as 1881
IX. to. 144 § aiaplán, a 146 s irtelmében a
celldlimülki kir járásbíróság területén lévő Dnks
körséghatárában fekvő a dukai 213 sztjkvben. A
t 28 hrsz alatt fog'alt 52 a. hass, 1346 öl terü
letű ingatlanból B. 2 a. özv. Boboi Károlyné
^(^rrg^e^Rcsália.^4^a. özv. jl^y^v^Páhié^Babos
tóniáunk 18/24' rési illetőségűre --'9 kor megálla
pított kiállítási árbaa elrendeltetik.
As árverésnek Dnka községházánál leendő
megtartására határidőül ipop rvi április U íj
napjának dílelótt p órája tűzetik ki a következő
feltételek melle t
1. Árverezni szándékozók tartoznak sz ingat
lan kikiáltási árának 107,-át készpénzben, vagy
az 1881 évi L X tc. 42 § ában felvett árfolyammal
számított és az 1881 évi november 1-én 3333 sz.
a. kelt ig. min. rendelet 8 §-ában jelölt óvadékkápes éit-kpspirban a birói kiküldött kezéhez letenni
avagy az 1881 évi L X tc 189 § éltelmében bá
natpénzének a bíróságnál elő'eges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
2. Vevő köteles a vételárt három egyenlő
részletekben és pedig as elsőt az átveréstől szá
mított 30, a másodikat 60, az utolsót pedig 90 nap
alatt, mindenegyes vételári részlet után as árve
rés napjától számítandó 57, kamutokkal együtt a
29415 I. H. rendeletben e'őirt módon a celldö
mölki m. kir. adó mint bírósági letétpénztárnál
lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részeibe fog beszá
míttatni. As egyidejűleg megállapított árverési
feltételek a hivatalos órák alatt ezen kir járásbi(óságnálvagy Duka község elerjiiriságánál is meg
tekinthetők. —
Celldömölk, 1909 évi január hó 7 ik napján.
A kir járásbíróság, mint tkviliutóság.
HANN1G kir. jbiró.

CelldgmSk
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyvilágot, hogy a tavaszi évadra a
bpesti kalap divat legújabb, legszebb,
legdivatosabb

női kalap
újdonságai raktáramra érkeztek a nagy
választék áll a t hölgyvilág rendelke
zésére versenyképes árakon. A t. hölgy
világ kényelmére üzletemben kálin
divat termet rendszttm bs. Szíves párt
fogást kérve, maradtam mély
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tisztelettel

Doniüi vonós
Celldömölk.
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Kapható mindenütt
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Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. (.
áruosztálya

Celldömölk
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a magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a
Ganz és Tsa részv. társ. motorosztályának kerü
leti képviselete és mintaraktára.
Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz
prémben. Csornán.
Mindennemű

Oembéviron, Sopronban, és Zalaegerszegen.

gazdasági

gépek

é s

szükségleti

cikkek

raktára.

Ajánlja a legjobb és legújabb sserkftasetu vetögépeket, talajmivelő essközttket, cséplő szereljaényeket ugy motor, mint g ő i és járgány hajtásra.
kötélnemttek és mindenféle gazdesági cikkekből.

KossnU. Ferenc levele!
Tek. Balázsovích Sándor gyógyszerész ur
nák Sepgiszentgyöngy.
.Csúzos bántalmaznál az .INDASZESZ,
bedörzsölése jó hatásúnak mutatkozott Kérem
legyen szíves nekem három üveggel küldeni."
KOSSUTH FERENC
Számos előkelőségek és orvosok igazolják,
hogy a törvényesen védett székelyhavasi

I J N D A

S Z E S Z

gyógyfü sósboresz
legjobb szernek bizonyait a test és Izmok edzé
sére. Üdít és frissit. Megóvja a testet hideg ká
ros befolyásától. Másságéhoz (gynró kenő kúra)
felette ajánlatos. Leghatásosabb szer esnz,.kösz
vény, reuma, fejfájás, nátha, influenza, tagszaggatás és mindennemű meehtilésböl eredő bajok
ellen. A saékelyhavaai UNDA8ZE8Z* össze nem
téveszthető más borszesz készítményekkel, me
lyek egyszerű szeszkeverékek, holott az .IN
DASZESZ." szekelyhavasi győgyfüvekből előállí
tott és hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkfilünlegeRség.
Késziti Balázsovích Sándor gyógyszerész
Sepsiszentgyörgy. A törvényesen védett székelyhavasi .INDASZESZ* kapható 2 é s 1 koronás
üvegekben az országban mindenütt
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