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hatalom bíráskodásától, no volna joga 4»
A speciális magyar virtus a károm az államnak beleavatkozni a hitbeli meg
,
Áz egyea .fajokat, nemzeteket jel kodás és különösen az istenkáromlás.'
győződés mikénti nyilvánulásába. Nem
lemző tulajdonságok révén alakúi ki va
korfelfogásokról szólok, mikor felemlítem,
Mert
azt
senki
el
vitázni
nem
fogja,
lamely nemzetről, népről az az őaszbeuy ohogy az ókori felfogás szerint as isten
máa, mellyel a faji, nemzeti karektereket hogy sehol a nagyvilágon jobban, cifráb káromlást az isteni felség közvetlen meg
ban
változatosabban
és
gyakrabban
ká
megjelölni szoktuk. A közmondás szerű
sértésének tekintették s azért büntették,
angol spleen, a francia hevűlékenység, a romkodni nem szoktak, mint nálunk. —.
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azért sújtja az emberiséget elemi csapá
ban az angol nemzetet rideg, számitónak, nyezetbeu éa helyzetben. Ugy gondolom, sokkal, avagy a középkornak amaz eman
hogy
ezt
igazolni,
bizonyítani
sem
kell
a franciát rajongónak, á törököt egyked
cipált nézetét fogadjam el, mely csak er
vűnek. Ha ezek a tulajdonságok általa Ez a valódi, hamisíthatatlan, igaz ma kölcsi lealacsonyitásnak vette a károm
gyar
virtus.
nos 'emberi felfogás szerint esemény
kodást'a-pallos, halál helyett testi fenyí
Uton- útfélen, .enyelgés" módján, tékkel sújtotta. Megtorolni, büntetni osak
számba mennek, ugy nemzeti kívánságok
ról, faji erényről beszélünk, mig ba az avagy .diskurálás" közben ez a magyar azt kell, ami ártalmas, vesaélyea. Hiszen
átlag alul maradnak, ha nem is bennük, virtus elengedhetetlen kísérője az érzel találunk arra, okmánytári példát, hogy
hibának tudjuk be, gyarlóságnak, gyenge mek változásának. Felhevülés, bosszúság, féktelen hajlamok elfajulása idején, or
harag épén ugy előidézője, amint hogy szágszerte zavaros közállapotok mellett
ségnek szoktuk elfogadni.
A magyar nemzet erénye, melyről a szánkra tóiul negédeskedés formájában, is gondja van arra az államhatalom kép
külföldön ismeretes: a lovagiasság, a ga merő szokásból. Elmondhatni, hogy nél viselőinek, hogy erélyes rendszabályok
valléria, Igy ismeri a külföld, ebből a fel külözhetetlenebbnek tartjuk a mindenapi kal korlátozzák a kor és műveltségnek
ismerésből fakadtan olvasunk, hallunk kenyérnél,az pedig a színvonaléiig számba ilynemű vad hajtásait s ezek közül II.
külföldi írók. ós iirlapirók müveiben a jmegy, hogy többször élünk vele, mintáz Bákóci Ferenc fejedelemnek 1703-ban
magyar virtusról. Elfogultság nélkül elfo 'isten igéjével. •'
kiadott egyik parancsa, melyekként szól:
gadhatjuk, hogy igazuk is'van, mért alap
Nem akarok én morált hirdetni. Tá .adtával, teremteitével való szitkozódás
jában véve a magyar nemzet jellerrivo vol áll sz tőlem, hogy tantételeket állit báiomszor megpálcáztasaék, kllencer megnása a lovagiasság fellépése és a nőkkel sak fel arról elmélkedvén, hogy aa ál lövöldözteaeék" valóságos kultur adat
Való udvarias, előzékeny bánásmód.
lam erkölcsi életének alapja a vallás, to számba megy. Arról is van tudomásunk,
' 7~ Csakhogy én most nem erről a ma vábbá, hogy a társadalomnak és az ál hogy e parancsot következetesen végre
gyar virtusról szólok, nem erről, melyet lamnak kötslessége a hivők vallásos ér is hajtották s ai egyes városi statumok
külföldiek ismernek el rólunk, hanem ar zületének éa a lelkiismeret szabadságá- között nem krs számban vannak olyan
ról, a raelyet mi magunk, mint magyar gánnk-megvédése. Az sem jut eszembe, iratok, melyek nyelv kirántás, megveszvirtust szoktunk emlegetni. Hogy melyik hogy noha a hit, mint az ember belső lé szözés, pellengére állítással büntették' a
az? Minden kerülgetés, kertelés nélkül nyének a tárgya el van vonva a világi karomlókat. Mindez azt igazolja, hogy a

Bagyar -ffrtus.

i-sz ínéban, hogy 0 . . . hamisán
szeltek a kaszinóban. Szinte félelmes volt
A kaszinó tagok elhatározták, hegy lefog
sZ a szerencse. P .:.. sohase vesztett.
,",'
. •• •
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A kártya.
Mesés veit as es összeg, amit öeszenyort, ják leplezni.
Midőn egy este jött a báró, szokott partne
kivált a lóversenyek alkalmával, mikor az ország rei leültek
Irta:
vele
játszani.
Osztottak,
mint rende
minden részéből Bpeetre özönlöttek a mágnások. sen ia D . . -.. mielőtt a .kártyáit kézibe
vette
Egy alkalommal feltűnt, hogy a báró, vala volna, cigaretát sodort magának.
Már a mult század 30-as éveiben megmon
dotta Kölesei a magyar urakról,-hogy .áldozat hányszor a kiosztott kártyát a kezébe vette,
De remek dohányod van — monda egyik
készségük a bihari nótán, á boros kancsó és a előbb mindig cigarettát sodort is magi elé he partnere afinomszultán-flórra mutatva.
lyezte a dohány szelencéjét,
kártya asztal között oszlik meg. . .' ."
. . . moiuiugntf vannmt;-de nem tiuáJw -Ez a dohány szelence finom, tükör sima zaeg az illetőt. "
"
' Álfta^ié 'változott valami nagyot a dolog,
mert kaszinókban, kávéházakban, magántársasá ságú ezüst lappál volt ellátva, ugy hogy a báró
— Megengeded, hogy sodorjak — forszigokban serényen folyik a blattoaás.szól a esöndes- partnereinek arcát épen ugy láthata benne, mint sozta a partner.
Természetes talán, hogy sehol sínes annyi egy velencei sristárynan.
—i A báró kissé kellemetlenül érintve adta
kártyaaffér, mint nálunk.
•
Más alkalommal aztán nemcsák azt tűnt it a tárcáját és még kellemetlenebbűl érezte ma
Egy gazídag dzsentri föbelövi magát, mért fel, hogy á báró cigarettát sodor, dé as is, hogy gát, naikor aszal a kifogással, hogy kóstolni akar
a turfon is a kártyán elvesztette vagyonát. . mialatt játszik, lopva, de sűrűn nézi a szelence ják a dohányát, kézről-kézre járt a tárca. Izgett
mozgott azékén a báró, halotthalvány lett és as
A golyó nagyon gavalléros expidens, mikor tükörsimaságu lapját.
' Egy nem játszó ur egyszer ugy intézte a erek egéazen kidagadtak a homlokán.
odáig ért egy égy zsentlmén, hogy vien ne Va
A játék nagy pénzbe ment ia a báró elplus . . . . > • • -r - •
dolgot, hogy D . . . hátamögé állt is megdöb
Érdekes volt, évekkel ezelőtt a báré D | . benve, vette- ászre, hogy a báró sem annyira a| vesztette a pártit
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cserépzsindelyek, alag csövek, mindennemű eement 4e
tégla áruk az „Első Szombathelyi gőatéglagyárból.'' —
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örvényeket, rendeleteket meg is Urtot- nem azt kell, bogy tanítsa meg a bűnös nagy krimináliita Hombár Mihály, vagy
ség fokához mérten alkalmazott büntetés Sommás Manó. Két ügyvéd odáig merész
tották.
Annyival csodálatosabb, bogy mikor által a törvény ellen vétőket azzal, mi kedett a csúnya szerephajszolásban, hogy
törvényes intézkedésük van a büntető szerint a tJrvóuyt azért hoztak, mert al egyenesen törvény elé kellene óket állí
törvénykönyv 190 fában és a kibágási kalmi oka megvolt, annak szükségessége tani. As egyik igen jó nevű védő, és or
most is fent forog és hogy igenis ér
büntető törvénykönyv ö l i k § - á b » >
alkalmazásáról vajmi ritkán báliunk. Mi vényben, hatályban van, mert még el szággyűlési képviselő. Ez a már nem fi
atal fiskális arra hivatkozott az ajánlkoás oka ennek ? Az erkölcsök javulása, a nem térölték.
művelődés fejlődése talán, melyek fékei,
Szégyenletez állapot volaa különben lásban, hogy neki a szabadkai törvónykerékkötői annak, hogy a törvényhelye eltörölni e burjánt, mely már már kipusz- zzék ügyésze és vizsgálóbírója gyermek
ken bűncselekménynek megállapított ká tithatatlanul lepi el az egész társadalmat, kori jóbarátja és játszótársa. Magyarul :
romkodás napjainkban vajmi ritkán,avagy megbotránkozásra méltán alkMlmas lenne
bízzál meg engem a védelemmel, óh Ma
egyáltalán nem fordul elő, vagy pedig aif jadni a reményt s a változhatatlanba
riska,
a i én kedvemért meg kegyelmez
való
erőszakolt
megnyugvás
által
azt
fo
törvényt alkalmazó biróság enyhe felfo
gása, mellyel az ily feljelentéseket elbí gadni el. hogy ezen szégyenletes állapo még a királyi ügyész is. Esetleg elejti a
rálja ? Egyik sem, hanem a nemtörődöm- ton változtatni nem lehet. Lehet, kell, vádat, hogy osak ugy zuhan.
ség, a megszokottság kényelme s bizo- öt szükség is. S akkor diadalmaskodik
Egy másik ügyvéd pénzzel toldotta
nyos tetkintetben a kicsinylés, mellyel a j j j
magyar virtus a szó igaz és^va meg rövid kardját Azt a kecsegtető aján
magyar virtusnak ilyennemű megnyilat- lódi értelmében vett magyar faji felfo
kozáonait kitérjük, Mi magunk,—mint om- gás, mely hiszi, vallja, hogy a magyar latott tett Haverda Mariskának, hogyha
berek. Egész természetesnek, megszokott nemzet legszebb erénye a lovagias gon néki juttatja a védelmet, mindaddig köte
nak találjuk, amint eljár a szánk, meg dolkozás és ami ezzel jár: a vallás, er lezi magát 300 K. havi fizetésre, amig a
szokták füleink s csak akkor kapjuk fel kölcs éi embertársainak védelme, hanem vizsgálati fogság tart, illetve mig a gyil
fejünket, ha az átlagtól eltérő, valami uj minden egyes nyilatkozat által.
kossági pör jogerősen befejezve nincsen.
variációja, körülcikurnyázott felbuzdulást
Nagy Zoltán kir. I. biró.
A többi ajánlatról nem beszélünk,pedig a
hallunk. Talán tetcik is nekünk, lehet,
rekláuicsinálásának egész csinos példányai
_JiQgy rá is mondjuk, no ezt még nem hal
BZZsjBskw aBaj eiegrohwták- ^ 4ittTOBF b ü y
ló ttuk,' pedig" énjje Tié"jő, niílyon eredeti
BeUámhajbászó'
társat is, Jánossy Aladárt, Vojtha Antalt
é s találó. Az sem kizárt dolog, hogy az
utánzás ereje folytán mihamarább el is
A^ budapesti ügyvédeket kinos izga és Klein Pál Lipótot
sajátítjuk, magunk is használjuk s ily mó
A Haverda ügy ismét a ielszinYe hur
lomba tartja Haverda Mariska bünpöre.
don nem kis csodálkozást keltünk.
colt
egy hatalmas darab iszapot a magyar
Nem
az
ügy
rendkívülisége
miatt.
Egé
Mit kelleue hát tenni ? Az egyház,
az iskola, a társada'om javító eszközeit szen más okért. A hírhedt anyagyilkosnő ügyvédi kar mélységeiből. Az ügyvédikikomolyan számításba nem lehet venui Hi nek egész sereg fiskális ajánlkozott. Vé vatáaial, a védelem nagyszerű intézmé
szen annyi, de annyi a mi ezek körében dőnek, reklám védőnek. Mert Mariska zsí nyével, az egyik legfontosabb szabadság
betöltésre, elvégzésre vár, hogy ily kicsi
ros falat Jó az ilyen szenzációs eset a joggal soha annyi csúf és szégyenletes
nyes dolgokal bíbelődni nyilvánvaló, hogy
visszaélés nem történt, mint az utóbbi
nincs érkezése, ideje. Hanem ott ás ab név forgatására. Olykor egészen aj név
ban kell keresni a módot és utat, hogy forgalombahozatalára is. És derék ügy esztendőkben és elsősorban természetesen
önmagunkkal számoljunk le s erós elhatá védeink készek minden áldozatra. Futja a Bpesteu,ahol minden misfél emberre két
rozással, következetes magaviselettel el perköltségekből, vagy ha még ilyenek fiskális jut.
sősorban mi no virtuskodjunk. Ez az
Az ügyvédi kamara pedig mindezt
nincsenek, telik a friss hozományból.
egyik. A másik pedig az. hogy kérlelhe
tudja.
De még mindig vonakodik a nagyMi
történt?
Haverda
Mariska
gyil
tetlen ridegléggel, a hivatalos hatalom
igénybevételével toroljunk é s toroltas kolt és középpontja lett egy izgalmakkal seprő után nyúlni. Pedig percig sem volna
sunk meg minden ilynemű enyelgést.szo tele szenzációnak. Másról sem beatéi a szabad gondolkodni azon,hogy megtűrhe
kásos szólásmódot. Nem kell mindjárt a közönség. Ilyenkor aztán lehet odacsem tő-e a testületben az, akik a jogászi kva
legrosszabbra gondolni, nem szabad elret
pészni az akták mellé egy-egy meglehe litásukat nevűknek a lapokban való megtenni attól, hogy a törvény már ezért
tősen
szerény, vagy egészen ismeretlen hordozásávil akarják kikorrigálni.
felebbezés kizárásával talán kötéláltali
halálra juttatja a szidalmazókat, nem : ha- nevet Hadd tudja meg a világ, milyen
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Ekkor a vele szemközt liló ur arcába dobta nyok is kártyáznak és akárhány ceuron - ezzel
A kártya szeretete különben Franciaország
a kártyát és kijelentett*, hogy hamis játékos. töltik az időt.
ban is uagyon régi keletű, már a keresztes bad' ott Szent Lajos fivéreire,
'Sjtettha^arniábav 3
volt^e^n^'K^^srt^^f^^^^ ^^* ''* '*^ asszony, és 8. J.-né, égy turoemegyei földesúr
Szórakozáskópen, egy-két órai mulatságra,
Pár év előtt I. B, a zsentri kaszinó tagja, nejé országszerte híres volt, mert nemcsak kitű
ám
mondjuk,
hogy
nem
árt a kártya, de mi
Tátrafüreden leplezett le egy egész, hamis kár nően, de szerencsésen is kezelte a négy levelű
bibliát. Ritka gavallérság lakott még azonfelül helyt szenvedélyé válik, káros ós elitélendő.
tyásokból álló bandát.
Porosz lovagoknak adták ki magukat ós te ebben az asszonyban. Egy ízben Kassáról Bu
Az őrült VI. Károly franeia király mulat
mérdeket nyertek, mert játék közben felcserél dapestre utazva többet vesztett mint amennyi tatására találták fel, szélt is az okos emberek
készpénz
épen
nála
volt
Megmondta
partnereinek,
ték a talont.
hogy még aznap megküldi. És csakugyan félti- okkal móddal éljenek a kártyával.
Sokkal ruaitikusabban járt el S. A Ujhe- zenkettöre kopogott a J-né komornája az illető
Ha nagyon belemerülünk a játékszenve
lyen egy nemes ur, aki mikor észrevette, hogy ajtaján és elhozta a hiányzó pénzt
—-.- —délybe, mint f ««'"<tilwn pé.lris rútítja, semmi
társa paklizott, kivette a bicskáját ós az asztal
sem less többé szent előttünk és föláldozzuk a
A mai zsuron kártyázó asszonyok közül is eaaládi boldogságot — és ami ennél is drágább:
hoz szegezte a hamisan játszó kezét. Az illető
teljes életében nyomorék maradt és nem hasz van akárhány, aki nagyobb összegben játszik, a becsületet
.
3
és bátran el lehet mondani, hogy a jelenlegi tár
nálhatta többé csalfa tudományát
sadalmunk legnagyobb romlása a turf és kár
Óriási kártyázások estek a .nemzet báró tyaszenvedély.
,, T e m e t ő b e n .
jának' néhai Bizay Miskának az idejében Bala
A nők játékszenvedélye különben csak ná Temetőbea szomorúan sir a szél,
tonfüreden, Bizayt kitűnő kibicnek taJtották és
általános volt a hit, hogy tetemes vagyonát kár lunk ujabb kelatü, mert Angliában már II., Ká Hull a rózsa szállong róla a levél;
roly idejében szenvedélyesen kártyáztak a höl
tyán, nevezetesen kibiceléssel kereste.
gyek s Lady Kast'emaine egy alkalommal egyet Jó lesz nekem sírkeresztnek az ága,
cjry ösmert felvidéki család tagja, igy len egy éjszakán át 15 000 fontot nyert
Jó lesz nekem szemlédének
mondják kártyán nyerte a feleségét egyik jó ba
A Ladv különben oly szenvedélyre játékos A lehulló virágai . . .
rátjától, aki mindenét elvesztette, utoljára az
Ballá atiót.
volt, hogy 1000—2000 puinet is feltett
asszonyt tette fel a blattra.
t
í
1679-ben Rebenach gróf igy ir Feqneieree
A Dana mellett Adonyban is történt hasonló
eset, ahol egy ur, miután birtokát, kastélyát, lo őrgrófnak:
vait mind eljátszotta, az utolsó partinál még a
_ . . . . . Montespan_ assiony már oly (zen
feles gét is elvesztette.
vedélyesen játszik, hogy 100.000 talléros vesz
-• ps
De n masak a férfiak, ma már az asszo teségek nem tartoznak nála a ritkaságok közé
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róságnak (városi adóhivatalnak) arról szóló bizo- vasúti menetjegy váltására jogosító arcképes iga
1 nyitványával ellátni, hogy a bejelentett fegyve zolványoknak kiadása tárgyában. Az igényjogorek adómentesek. A kósségi (városi) közegek ález évben az arcképes igazolványok ki
Idősb Tory György volt tal a fegyveradóról készített kivetési lajstromok- váltására július 1 evei nyílik meg a ai igazol
vendéglős, téglagyáros, hosszas betegeskedés után a kir. péniügyigazgatóságnak érvényesítési zá- vány a jognak ez évre való külömben elvesztése
«5 éves korában hétfőn délután meghalt. Tente-1 radékával ellátva a község (város) házánál 8 napimellett legkésőbb augusztus hó l-ig kiváltandó.
tése a közönség számos részvételével szerdán dél közszemlére kitétetnek, hogy azokat mindenki A kérvényeket vármegyénkint az alispánok gyűj
után ment végbe.
megtekinthesse, netaláni felszólamlását bedbassa, tik és ók Urjesztik be az illetékes államvasuti
— Dj kórházgondnok. Bakonyi Imre a Kis- esetleg a másokat illető adókivetésekre, vagy üzletvezetőséghez. A kérvényhez egy aláirott jarcczeli- Kemenesaljái kőzkorház újonnan választott esetleges fegyver eltiltásokra nézve észrevételeit kép és a kezelési költség fejében postabélyegek
gondnoka e hó 15-én vette át a kórház gond megtehesse. A felszólamlások és észrevételek a ben 1 korona csatolandó. Az igényjogosultság
fent kitüntetett határidő alatt a kir. pénzügyi ezúttal a rendszeresített állásban működő önálló
nokságát
gazgatóságánál nyújtandók be, mely az észrevé
községi és körjegyzőkre nézve nyert
— Mólt épitő állvány. Szerdán délelőtt a telek alapján a szükséges intézkedéseket meg hatáskörű
Döiaölki uton Vizlendvay helybeli kőműves mes teszi, a felebbezéseket pedig a közigazgatási bi megállapítást.
— Ilik otthon. (StüUk figjtlmiitO Bzentter által épített egyik háznál a silányul összetá zottság elhatározása alá terjeszti.
Gotthard Vasvármegye egyik legszebb fekvésű
kolt állvány, melyen két kőműves és egy nap
A vadászati jegy iránti bejelentések szin községe. Mérsékelt magasságú begyektől körülvett
számos leány dolgozott, nagy robajjal összedőlt tén 1909 év jul. bávában nyujtandók,be mely az
a rajtalevők alatt. Szerencse a szerencsétlenség adóköteles (illetőleg kezes)állandó lakására nézve völgyben, a Rába és a Lapincs összefolyásánál
ben, hogy az állványon levőknek akik elég magas illetékes járás főszolgabírónál (városokban a pol fekszik, egészséges levegője, pompás vize, enyhe
ságról astek le,csekély horzsoláson kívül egyéb gármesternél). Az, aki adóköteles fegyverét az éghajlata és m. kir. állami főgimnáziuma van. A
főgimnáziumi tanulók igen jó lakást és ellátást
bajuk nem történt.
adó elól elvonja, vagy az adóköteles löfngyvére
— Jégverés- Kedden jégeső esett KemeneB- ket — a törvényben meghatározott eseteket ki kaphatnak a ,Diák-otthon*-ban, mely egyik fő
magasi határában, mely a szőlőhegyben okozott véve — a vadászatra haszuálja, az eltitkolt gimnáziumi tanár vezetése és felügyelete alatt
áll és amelybeu-az 19e9/19rHanévre-16H«nnló
jelentékeny kárt.
vagy adó alól elvont minden darab fegyver után nyerhet elhelyezést. Az egészségi és pedagógiai
— Villanyvilágítás a vasúton. A celldömölki 20 kor-tói 40 kor-íg terjedő birságot tartozik fi követelményeknek mindenben megfelelő lakás él
vasút állomáson még mindig a petróleumos mé zetni. A befizetett birsájnak egyharmada a fel berendezés, egy nagy gyümölcsös kert, tágas,
csesek szolgáltatják a világosságot, míg a város jentőt illeti.
fenyves udvar, családias, házias ellátás, zenei
ban a villanyos fény ragyog. Mint ér esülünk a
— Jegyzők fiasevelőintézete. A dunántúli oktatás, orvosi felügyelet stb. egyaránt figyelem
vasút állomására az ősszel szintén bevezetik a községi körjegyzők fiunevelóintézetének Győrött reméltó körülmények. A díjazás mérsékelt: Kisebb
villamos Világítást, a munkálatokat már meg is eendó felállítása tárgyában Győrött a vármegye (I.—IV. oszt.) tanulók 70, nagyobb (V.—VHI. o.)
kezdették, melyek 3 hó alatt készülnek el.
székházának nagytermében 1909 évi július hó tanulók havi 80 koronáért kapnak teljes ellátást.
fW^rrSpjsw déiamV írj
A képviselőtestület ama határozatát, melyben ki Tárgysorozat: 1. A fiunevelőintézetet fenntartó sitást Mathiasz Artúr tanár ad. (Szentgotthárd,
mondotta a községi takarékpénztár felállítását egye.ület megalakítása. 2. A fiunevelóintézet Vasmegye.)
Balassa Jenő dr. és társai megfellebbezték a vár tárgyalása. 3. A további teendők megalapi'ása.
— Kilőné miaóiégfl somlyói bor sutellákmegyéhez. Ez ügyben a vármegye őszi közgyű «z alakuló gyűlés után d. u. 1 órakor a .Royal"
lésen fognak határozni.
szádodéban társas ebéd. Az alakuló gyűlésen s ban litersHkint 72 fillér árban, kapható Sohwarc
a társas ebéden résztvenni szándékozók felkéret Sámuel kereskedésében Dőmölkss.
— A vadak veszedelme A sárvári és káldi nek, hogy résztvételi Szándékukat legkésőbb e
uradalmi erdőkben nagyon elszaporodtak a szarva «s hó 25 ig saját megyéjük egyleti elnökével kö
sok és őzek, úgy, hogy az erdőmenti birtokosok zölni szíveskedjenek Akik a gyűlés előtti napon
nak tetemei károkat okoztak. Ezért a fóldmive- érkeznek Győrbe azok felkéretnek, hogy ezt je
lésügyi minisztérium megengedte a hercegségnek lezni szíveskedjenek, hogy elszállásolásukról gon
Szerk. üzenetek.
és Maróthy László dr. nagybirtokosnak, hogy ki doskodni lehessen. A gyüléstegybehivő folyó hó
vételesen július 1-től október 15-ig a szarvasokat 30 án d. u 5—6 órá között Győrött a megye
_ l t Kivauaigainak eleget tettünk, reméljük
és őzeket, tekintet nélkül a szarvra és nemre, hátnál feltalálható.
a 00100* mar rendben van.
lövethetik a vadakat.
— l é T t l l n l l k . »évtelen levelekre elvből nem
— Tettenért betöri. Különös módon került szoktunk
válaszolni. Ezúttal axonban tekintve, hogy
— Hollóiy ünnepély. Hollósy Jnsstinián né kelepcébe a minap egy betörő. Budapesten a levele tartalmával bieonyoa tekintetben egyet értünk
hai celldömölki apát emlékére évenkint rendezni Szív-utca 35 számú ház egyik jómodu lakó kivételt teainnk. Teljeaen. igánál adunk önnek ab
szokott népünnepély, a mult vasárnap tartatott ja vidéken nyaral és készséggel bízta lakása ban, b g y amely leány becittletének reaaralaeet n u n »
untalan kénytelen a biroaágnaL Keresni, b i a M na
meg az apátság marcal menti majorjában. A gondviselését kipróbált, hű cselédjére. Egy gyon
rranua
dolog. Hogy aaonban mi foglalkoanépünnepélyen számosan vettek részt ezúttal is. már régen keresett betörő azonban tapinta xunk lVpuukban a. ilyen dolgokkal, mint igaimondétos
óvatossággal,
álkulcscsal
akart
a
lakásba
be
lap, engdelmet kérünk, de e i t a legjobb akarnak mel
— Tűzoltók nsgygyakorlata. A celldömölki
let sem tehetjük meg. Ilyen tennéaietü dolpke-ej egyet
-üiik. tüzoltótestületne-t ma lesz nagy tüzőrségi hatolni Ez sikerült fs volna neki, csakhogy a len komoly lap nem foglalkoxhetik, levennél bec«ttletr«
kulcslyuk belsejében levő zseniálit technikai • i 6 . Ért bennünket ? gyakorlata, r
\
aparátus, az álkulcs érintésére fellármázta az
— Elfimnnkálati engedély. Barthalos István egész házat és a hívatlan vendég könnyű szer
előmunkálati engedélyt kért és nyert egy mura rel a rendőrség kezére került. Ezen betörést biz
szombati és Alsóleudva között létesítendő vasat tosító készüléketBpesten, Sas utca 15 sz. a. létező
vonalra. Szálybély Gyula és Stein Miklós mér cég.Technikai Különlegességek Vezérképviselete*
lornyiivántartás
nök pedig a Nagykanizsa és Alsólendva közötti hozza forgalomba, ezeknek felszerelése néhány
vasútvonalra kértek engedélyt, melynek előmun másod percet vesz igénybe és mindenütt hastmelynek vezetése minden italméróre
kálatait már meg is kezdték. Amikor azonbánaz nálható.ahol előszoba csengő van. Csodálatosak
Alsólendva-Muraszombatj vasútról Szálybély ud a cég elemnélküli csengői és lámpaüveg védő
kötelező, bevétel es kiadás rovattal
vari tanácsos értesült, nyomban megindította az gyűrűi ig. Mindezen szenzációs és minden or
legcélszerűbb beosztással egy könyv
rvezete ellen. As erdekeltek "ftettnyáa^
Batthyány Zsig
lkst. * 0 f t
mond gróf országgyűlési képviselőt kérték fel a Bitók és ügynökök szépén kereshetnek.
déae mellett báraientve kttldij
tülekedő Va 1 Ikozók köztti béke helyreállítására,
A száki ."borkereskedők. Szák a komá
aki ezt a hálátlan szerepet el is vállalta.
..VöriMiart? k ö o y v n y w d a .
rommegyei község, ismert jó boráról, föl is ke
— A fegyreraió bejelentése, A m. kir. pénz resték a borkereskedők minden szüret előtt De
Devecserben.
most
egy
idóro
befellegzett
a
borügynököknek.
ügy igazgatóság most bocsátotta ki a fegyveradó
bejelentésére vonatkozó hirdetményt, melyezerint: Néhány üres szélhámos nagyon csúnyán rászedte
Fegyveradót fizet mindeki a birtokában lévő va a hiszékeny száki bortermelőket Az egyik eset
dászatra használható.lőfegyverek.után, úgyszin a következő: Egyfiataldisznókereskedő több
tén azon fegyverek ntán,melyek családtagjai, va ször kij^rT^zakraT A borosgaidák kérték, högyj
dászcselédjei, a vadak gondozására és erdőterü szerezzen boraikra jé vevőt. A kereskedő vállal
Vadászterület
letük őrzésére alkalmazott cselédjei, valamint kozott erre és néhány nap múlva nozott is bor
mesó, szőlő vagy erdőgazdaságban alkalmazott borkereskedőt — kettőt is. Ezek érdeklődni kezd
csőszök, pásztorok és erdőkerülők birtokában tek, hogy mi a bor ára. A szákiak 4 0 — 5 0 fil
bérHadéia.
vagy használatában vannak. Az, aki csak fegy lérre mondták literjót. A kereskedők olcsónak
V a s v á r v á r m e g y é b e n , Szerveradót fizet, köteles a birtokában levő s a va tartották és hangoztatták, hogy ók jobb bort
dászatra használható fegyvereket szám szerint s keresnek, drágább bort, amelynek literje lega
gény k ö z s é g b e n , Vinár állomás
annak megjelölése mellett: vájjon egy vagy két lább 1 koron*. Nosza több se kellett a szákiak
mellett,
1 8 0 0 holdas, részben
csóvüek-e, bejelenteni, bejelentést lakásának meg nak; menten 1 korona lett a bor literje. A keres
jelölése mellett sajátkezüleg aláírni és az 1909.kedők összeszedtek néhány száz hektót és aztán
m e s ó , r é s z b e n erdőterület, v a .
—
foglalót
kértek
a
gazdától.
A
gazdák
egy
ideig
év július havában ama községi elöljáróságánál
dáazat céljára bérbeadatik. A te.
vagy városi adóhivatalnál benyújtani, ahol az húzódtak, de a kereskedők kezdték magyarázni,
adóköteles állandó lakását tartja. A bejelentés hogy nekik bizonyosság kell, hogy a gazdák nem
rületen szarvas, ö z . f i a i n , nyúl
-elő szóval is történhetik, mely esetben az adó-adják el a bort másnak, mert ók Parisba, meg
é s fogoly s z é p számban van.
kötelet bemondása szerint a bejelentési űrlapot Angolországba akarják szállítani. Addig-addig
a kosségi jegyző (városi adóhivatal) köteles ki- beszéltek, erősködtek, míg a gazdák 5 0 0 koro
Ajánlatok Geíst Lajos i s
tölieni. Aki évközben lép adóköteles fegyver bir nával lefoglalózták a kereskedőnél a — -saját
borukat.
A
kereskedő
elvette
a
foglalót
és
—
F
i
a
eéghez
Szombathelyro k é 
tokába, tartozik est a fegyverét a birtokába vé
teltől számitól 8 nap alatt bejelenteni. Ások, eltűnt. A szákiak azóta is várják, hegy a keres
retnek.
kik a törvény értelmében adómentes fegyverek ksdó vissza jöjjön a borért
Birtokában vannak, kötelesek ezeket a fegyvere
A lágyaik ranti IgwhaayaL A keres-
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ket egyszersraindenkorra aa illető községi elóljá-

immár döntött a féláru

- Építési iroda.

Eladó vagy bérbeadó

»0

J a k h á z .

Ete

Celldömölkön, a Ferenc Jó
zsef-utcában, a 123. számú lakbiz, rnely áll: 5 szoba, 2 konyha,
2 éléskamra,2 pince.mosókonyha
2 faház és a hozzátartozó mel
lékhelyiségekből f. évi október
hó Írtul kezdve bérbeadó, vagy
esetleg örök áron eladó. Érdek
lődőknek bővebb felvilágosítást
nyújt a

0

0

0

Tisztelettel van szerencsénk a m. t. építtető közönség b. tervezé
sdra hozni, hogy Celldömölkön a Sági-utca 99. sz. alatt<Mcrkly Ede-féle ház)

*.

épiíesí irodát és vállalatot létesítettünk.

-^Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek é s bérházak tudomá
sét a legkényesebb ízlések megfel előleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék
építését csatornázások, átalakittmok é s tatarozási munkaiatok

0

0

0
0-

elkészíté

sét a legjutányosabb árban.
A készítendő munkálatok szakszerű é s pontos kiviteléért az épiészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli
fötörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é. építtető közönség 1 e gk é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk.
A m. t. építtető közönség szives pártfogását kérve maradtunk

háztulajdonos.

kiváló tisztelettel
_ _ _ _ _
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k ő m ű v e s mester é p í t é s i v á l l a l k o z ó k

Celldömölk,

[
I
JL

Répoeszemerében (Sopron m. va
sut á'lomát) folyó 1909 évi szeptem-"
bar hó l-től kezdve, 3, esetleg 6 évre,
bérbe adó a

jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal

nagyvendégló.

fyQO&&&<yO

Bérbevenni szándékozóknak bőveb éresitéstad a tulajdonos :

veD er

Sági-utca.

Hirdetéseket

Bérbeadó vendéglő.

oooooooooooooooo

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.

Schíidl Antal
vendéglős, Répceszemerén.

áruosztálya Celldömölk *

O O G
a Magyar kir. államvasutak g é p g y á r á n a k ugy a
Ganz é t T s a részv. t á r s . motorosztályának kerü
leti képvi88lése é s miotaraktára.

Kiadó üzlethelyiség,

—t

Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vész-

Celldömölkön, a Főtér leg
forgalmasabb .helyén, Járásbí
róság, é s adóhivatal a házban,
bérbeadó egy üzlethelyiség ,Bő-

•rémben,

Csornán

Mindennemű

Dombóváron, Sopronban,

gazdasági

gépek é s

é s Zalaegerszegen.

szükségleti

cikkek

raktára.
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Szagán János

Ajánlja a legjobb é s legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajművelő esz- Q
közöket, csépié szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra, rt

kdnyvkereskedésé.ez
Celldömölk.

Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemttek é s mindenféle gazdesági cikkekből.
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Saját érdekében

csak
V

n a g y k i k i n d a i é s zsombolyai c s e r e p e t fogadjon el és utasítson
•J
vissza más silány minőségű cserepet, mert J J
§J

csak a B O H N-féle

Bohn-

cserép jutányos, szép és szakszerű fedőanyag
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e s e r e p g y a r
doaoe .Veresmartr'-kenyvnyomde és hirlsplfiadó-vállalat gyorssajtóján Deveeserbon. 1909.
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