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Cell I •
D 5 m <i 1 k i-utca, Gombaa-ha* — Ide intézeudók a Lap »»eUemi éa anyagi réazát,ülotü .mindonneiiiükiildenieiivek.

mos virágzásnak induiim SajtfarorszÁ;oií|gasag. Hihetetlenül magasra szökik minmindaz, ami most te.-|> . M Í , „;iúriik: tehát-j deu cikknek az árá, — mert válság van.
Nem politikailag kívánunk foglalkozni
az ipar, kereskedelem «•••>» gazdaság-.is. Az állatni, városi és magán tisztviselők,.''
az ország helyzetével és nem akarunk
A viszonyok egyszerre un;ilavti;nának és j akik napról-napra fizetes-juvitást varnak,
jóslásokba bocsátkozni, mert bizony erre
nem hangzanék annyi panasz, a, lőtéri megdöbbenve iátjáü, hogy e helyett a
vonatkozólag még uz úgynevezett '.ilte
kuzdó_en;berek ajkáról, mint ftio»l: *
[drágaság ütött be és egyenesen intt»
"
*pö¡1 likat v alsaSf ei'^SÖ.rWn a l ózs- szet. nefcüc la megéiheté*.
talanságban tapogatóznak.
dét Irányítja. Értékpapírok, 'melyek t d t i g
Mindezek a bajuk a politikai válság
Arról akarunk azonban szólani, hogy a.legszilárdabbau áiiiak, rohaumüán kez-.
nak" a szüleményei és minthogy nálunk '
miuö általános bajok következnek be, ha dik veszíteni árfolyamukat. A küiföidöúaliaudóau politikai válság van, tehát a
a politikában válság áll be, ha *z ország magyar papírokat igenkor • nem -vesznek,
bajok is általánosak, azok sem múlnak
helyzete bizonytalan. Nálunk elég gyak mert hai bizony tálnál a magyar politikai
el léjüuk fölött:
ran van úgynevezett politikai válság. Oly helyzet, nem érdemes ilyen érték papírok
Valami szerencsétlen átok nehezedik'' *
annyira, hogy a politikai lapok legfonto vásárlásával foglalkozni, Ebből kifolyólag
érre aa országra. Folyton nyakik vágynak
sabb rovatát ez képezi. Persze, mindenik
azutáu jelzálogleveleket, sem ltiiöt elhe in válságban es ha ki is megyünk bélöíei'. '*
lap ugy fogja fel a válságot, amilyen po
lyezui és a gazda,,akinek,rossz termese!rögtön utána be i\\ egy másik' válság é s ''*
litika szolgálatában áll és ehhez képest adja
volt, aki jelzálog, kolciöut akarna esetleg jelóról kezdődik minden.-•"'• » sí i!h£-'
le .legfontosabb
forrásból" vett ér
felvenni, azt ne in kapja meg.
"
••• ; Az, ország.általános jólétóne* Wt6"»«í
tesüléseit. .
7 .. -.. • .. „ .. • • » -.-*Politikai válság idejé^ a. vállalkozási j tele e.válságokmegszantetene^lnA.J&gjf^:L :
Ne foglalkozzunk azonban a politi kedv teljesen eltűnik, A tőkepénzesek , a !
to«aak ezek; a válságok megszűnni,
kai válsággal '• de- nézzük meg-dzokat a legóvatosabban ülnek-pénzükön. Hjtt! v á l - !
«" «»*>"»* .^egszüutemi, es meg
«
bajokat, a melyeket, á válság szili és a ság vau, nem lehet tudni, hogy mi t ö r t é - Í J
J - P ' °M nagyon kivAnatos
melyek felsziuen is tartják magukat.
nik. Ugyanis gondolkoznak a bankok, ta-j V°' * « y
> nuzamog ideig, tort*
, • „.,
Egész bátran lehet állítani, hogy ipa karékpéuztárak ie. Ne adj isten, hogy aiVa'^gmentes időszak,.az bizonyos,
..iiiim
runk, kereskedelmünk, kis gazdáink hely kisiparosnak, vagy a I - Í ° | " " " » ° 1 " » I A — • j
zete azért nem tökéletes, mert nálunk a egy váltót leszámítoljanak, s ö r nagyobb!
. , v i*.okni tase.QSbíCi I w
Cigány ügy rendezéséről.
politikai válságok napirenden vannak. Ha üzletfeleiknél is korlátozzák a válté leegy kormány csoport évtizedéken keresz számitolását, mert hát válság van, bi
Akármerre jár kél az ember széles
tül tudna helyén megmaradni és az or zonytalan minden. -,,
. Magyárorországban, nem tetíet meg olyan
szág javára szóló dolgokat alkotni, roha
A tetejében azután felüti fejét a drá- koosiutat, hogy útjában né" találkoznék,'"'

Az ország "helyzete.
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pp. Az üde, as erős, a zagyva összevisszaságban együtt..«i első .pilla-, . o t
hatalmas élet lakott bennük, amiért.a két parton naiban ast hittem, bogy ét is csáV 'olyan Bén-'
két oldalt eltikkadt a szomjazó mező; de ők nem geteg, mint a többi. De az a különöá, rejtelmes
álltak meg, hanem csobogva szaladtak előre és zsibongás, elhaló sóhajtozás, ami az egész, tér
lejtés pályájukon egymásra zúdulva gördültek séget betöltötte, hamarosan zavart töprengésbe
I r t a : BEKDA JENŐ.
tovább. Haragudtam a folyóra. Milyen kegyeP ejtett. Hová kerültem? Milyen misztikus, Ijeástő
__
— Eső kellene! Szouijas-Triold! mondta lenség szomjan hagyni az egéss mezót! És sajnáltam élet folyik itt? Lábán előtt egy bokor .uefelejts
egy ember, akivel a mezét jártam,
az asszu füveket. Szegények!__Eros, j>yökéxszát. •SBlEtetL Egyszerre azt látom, h^-lsVapro-kék
—
8- valóban én i s íáttam.-hagy szomjas a ' lakkal' inic'idö vannak "kötözve az agyagos föld szírem fejecskék összehajolnák, a Zofó. levéllek
. föld. A messze látóhatár- széléig tikkadt, elsár höz, s nincsen elég hatalom bennük, hogy ki közül két gyönyörű szép égszínű szem rajzolódik
gult volt a mező, a sárga agyagos föld nagy, tépve magukat a száraz rögök közül, tíz lépést k i I-k: a kékség azonban már nem nevet, hanem
szabálytalan sokszögekben összevissza repedezett, tegyenek, a hűvös folyam felé!
könnyezik, azután lassan, lassan hozta rajzolódik
szájával az ég felé tátongva várta a Vizet. Dc a
Az, ember mégis szerencsésebb teremtménye egy .bánat <s halvány asszonyaié. 8 derekig a
vis nem jött, az ég ragyogó kék volt' a nap az istennek — gondolkoztam hangos szavakban fóldbeu tövezve egy haram.testű fiatal asszonyt
forrón sütött és ez a tűrés ragyogás még á ; mert hogyha éhes, fölkeresi aj táplálékot, hogyha látok, akinek hosszú, lecsüngő szőke haja van.
meglevő kevés nedvességét is lassan elrabolta a szomjas, oda mehet, ahol inni lehet
Az asszony termete kígyózik, mintha nehéz,
földtől. Hosszú fűszálak halálra ítélten senyvedtek
AZ ember, akivel együtt jártam a mezőt, kiniial ki szereuié tépni, magát a talajból és
a lábunk alatt, a fák lombja félig megsárgul tan j erre csak anyit felelt
már a szavát is hallom, a zokogással megízakcsüngött alá a gályákról. Egy szellócske sem
>'l"* "
— Attól függ. hogy mire éhes és hogy gatott szomorú beszédet:
mozdult, olyan volt ez a mező, mintha a halál
Jaj nekem, hogy itten kell élném, ebben
: mire szomjazik!
ült volna rajta. A mezei virágok lankadtan for
Csodálkozva álltam meg és kérdően emel a szomorú vadonban! Nekem á király'kertjében
dították kelyhüket a fdld felé; Köröskörül min
tein rá a pillantásomat:
.vem. vnj.v valamelyik'főúri kertben,
den elepedt egy csepp vízért.
- * Liatszik bogy ón soha sem járt még az büszke rózsát, iüatós szegfűk között; ahol szor
Pedig a_ viz nem. hiányzott,, alig egy köhaj- isten kertjében felelte Ő.
. • is' :
•
gos- kértész keze gondozna:'És'íde' vagyok kö^
tásnyírá tőlünk volt elég: a kissikkadt mezőséget
És mert kíváncsi voltam, volt olyan szíves tözve egy buta pitypang mellé, akit ki nem
keresztülvágva ezüstös szalagban kígyózott ott és azonnal elvezetett az isten kertjébe.
állhatok!
egy bővizű folyam. Hömpölyögve kergette ott
IvUtönös kert volt ez! Millió ftt, fa, virág,
Csa'mgyan ott állt meHette égy pitypang-

Az isten kertié..
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széperaber ifi.

avagy pláne fel ne tartóztassa az a sze lapot volt, mely kivételes ^eszközökkel joggal megkflgeteikfltl, hhgy végro a ci
nenszedett vad népség, melyet állandóan lett megszüntetve. Pedig azokban a be gányt is á törvény legalább is egyformán
zsarolójaés tolvaja, mely általában ván tyárokban még mindén gonoszság mellett korlátozza, u>iut más polgárát az állam
dorcigtiny gyüjtö név alatt ismer, azon is volt valami rom ::itikii<, valami batyári nak 1 Sokszor halijuk a külföldiektől,hogy
ban legkevésbé sem előnyösen ; a nagy -becsület féle, de a koborcigány minden |Magyarország — cigáuyország ! — Hat
közönség s méginkább a köziguzgatósági emberi érzés nélküli-, ágas. vadáliiithiHJ ez uem igaz I De sajuos az igaz, hogy a
ösztönökkel szaturált ryiou.-ihrum,, aki m á rmagyar
|
áííambun oyakugyau vau egy má
hatóságok.
Mint duló tatárcsordúk szabadon szá anyja tejével szívja bB csecsemő korától] sodik, miudenek felett álló független ci
guldják keresztül kasul az országot, ra mindazt a gonoszat, ami egy embert ál gány útiam ! Ezt el kell törölni, meiy
méltó tetadut egy államhatalomnak, mely
bolva, gyilkolva, ölve. gyújtogatva, gyer lattá tehet.
i
örök halura kötelezné a nemzetet, épeu
mekeket rabolva s általában a személy
Váltig halijuk emlegetni, hogy ueltéz I
ti liumauiztuusuuk ós jogegyenlőségnek
és vagyonbiztonságot a szó teljes értel kérdés, hogy euiberiségi
szempontból
teljes érvényre jutásában.
mében veszélyeztetve.
Az ország minden vidékéről hangzik
a jajjszó túlkapásaik felett s igazán tü
relmét veszítve kérdi már főként és el
sősorban a magyar gazdakuzűnség, hogy
meddig fog ez még tartani ?
A cigányügy rendezésének kérdésé
vel ugy elméletben sokszor foglalkoztak
már az illetékes testületok, de hogy gya
korlatban cselekedtek volna, arról nincs
serami adat. A magyar országgyűlésben
— akkor orsz. képviselő — vetette fel a
megrendszabályozás gondolatát s . azóta
sem történt semmi! Pedig azóta a ma
gyar gazdák, aljg mult el év, hogy ne
sürgettek volna erélyes rendszabályokat
a kóbor cigányok "túlkapásai elien, de is
mét csak nem történt semmi. Pécsett
1907 évben megtartott országos gazdakongresszus folyamán már türelmetlenül
követelték a gazdák, hogy tegyenek va
jasait ezzel a kérdéssel. Mi lett az ered
mény ? A dánosi eset, meg a többi s
azóta ismét hallgat a krónika, mert tiltja
a cselekvést az álhumanizmus.'
Igazán, ha annyira szomorú és elke
serítő néni volna, nevetségesnek kellene
tartani azt az államhatalmat, amely 20
millió állampolgárnak tud parancsolni,
csak 15—20 ezer emberrel tehetetlen.
Ez egy szörnyű kivételes állapot De
ennek megszüntetése annál inkább kivé
teles eszközöket is igényelne. Nézzük
csak a rabló, világot! Az is kivételes át

nem lehet radikális eszközökhöz folya-j
A helyzet e kérdésben immár tűrhe
modni. Hitt erre csak az nézetünk, lia a
tetlen
s a cselekvésben az álhumanizrauskérdés megoldása nehéz, akkor annál in
kább ambícióját kell kepezni a kormányzó sal való szakítást várja, nehogy maga a
hatalomnak, hogy ote csak a k ö n n y ű e k e t társad a. uai mondja ki es- bujtsa végre »_
vegye elo, liniíeni azt. amihez eró-t elha statáriumot 1
tározás és akarat kell. Hisz minő példa, a
0 I ÍJ 0 íi S A & 0 K .
többi állampolgárokra, hogy itt nálunk

szembe keíl helyezkedni minden törvény— (llvaRáirtkhag Lapunk mai szaoi*
nyel és akkor mindjárt alfeleit állhat?
De nem elkeserítő e. hogy míg itt UIÍÍJ- utolsó e uegyeüueu. A uegyedik negyed

ffÓU elUbeT tulól n :er, a'clgauy nem tize:> küszöbén "litatciortul—kérjutr lián álékor
vidéki előfizetőinket, legyenek szívesek
mindenki köteles gyermek-ét tanítani, a most mar a folyó évre járó előfizetési
cigány nem, itt mindenki kutouu lesz. u összeget nekünk mielőbb beküldeni, hogy
cigány u<sm, mindenkinek kell fegyver lobbreudbeli kötelezettségeinknek mi is ele
engedély, a cigány ezen is tulteszi ma get tudjunk tenni. Az előfizetések mielőbbi,
gát, földje nincs, de tarthat u Ittasén, lo beküldését kérve, maradtunk** tisztelettel
a kiadóhivatal..
vac, háza nincs,-de lakhat a másén, ott
ahol akar, illetősége nincs, vailusa sze
— Dl iatkbjpsjiaat A celldoatölki kór
rint is ott éa ugy keresztelkedik, esetleg háznál lemondás lolytán, megüresedett gond
noki állást a, a kórház bizofraig, szerdán tartott
többszörösen w, ahogy ez valami csalárd!mesén, kórnizgondnokni •gyhsngubjg Hegedűs
cselekvéshez megkívántatik. Ma itt rabol, I Sándor Máv.. futóházi iroda altisztet választotta
holnap pedig, lopott lovát, a harmadik • « * - Hiiszttk hogy. Hegedte Sándor meg'áiaM-.
,
, ..
,
.
tasaval a kurhazgoiiduoki válság joidore el
megyébe száguldva gyilkol és a csendőr ikitéau-tett.
— gyalog bandukol utánaa. Neki nincs
— üj sazat a megyében. Nagy szett tnihály
se kenyér, se hun drágaság! Kiássa a és Városszalók között helyiérdekű vasutat ter
veiméit.. A közigazgatási bejárást, kedden tartot
vészes sertés dögöt) amivel az állatbeteg- ták meg.
,
ségek terjeaztójévó válik . mindezeket,
látja, tapasztal ja, közvetlenül szemléli tét- Király" szállodáját a, bet folyásain Sebandl An
tul sopromnegyei vendéglős vette át.
ionul az ország.
KaBégitakjféi|éaxtírankiíyaJhét«n került
Sajnos, a mai politikai viszonyaink
sokszor a legaktuálisabb kérdéáek.t hit-1 ^ ^ a e j ^ ^ ^
térbe szorítják, de végre is a magyar iatósági közgyűlés jóváhagyta Celldömölk kép
közélet, a társadalom és légióként a leg viselőtestületének ama határozatát melyben kiHMiidotta, bogy Celldömölkön községi takarék
jobban sújtott magyar gazdatársadalom pénztárát létesít. Az ügy most még a belügy mi-

Amint a figyelem felé boldogság aa élet. Aa akác virág, a liliom, sót
Az ember p' dig, aki elvezetett ide az
megnőtt, egy vaskos a legutosó kankaliti is rakásra gyűjti a mézet. isten kertjébe, durván fölkacag:
i w u u i ^ mm m
imbert láttam, T- derékig a Mig én. . . . Hiába mioden szorgalom, igyekvés,
— No te híres, önérzetes állat! Van-e joga a
széles képű
jkrfaf.kövér,, »7 zsírtól semmit séta szereznetek!
fajtádnak, hogy lenézz* a szomjúságban elepedő
nefefejtí
szeme komor és haragos:
— Szamárság — halom válásiképpen érre füveket?!
'"'•'""'""
szinte ragyo
tozást ballom: Mi az úr. a beszédre pár lépéssel a lábam előtt Egy lilás
dögnek kellett
JW,»«,á?M»ny?.Iáiért nem I színben játszó tóheiWrig, mondja ezt, f b o telepedtem le
'* .SÍÍr'lS. afaKlyJKJkk- arnitaa faját HliaJIJa «ay gBroagyre.—-Érdeuves
TfflkitlzettK*.
nem is sir, uem pinasz- is kincseket gyíjtmii? Itt élühk, virágzunk a
Emléksiel-e? . . .
kodik, hanem
hogy megtísite.em • há- földhöz szegezve, azutm jön egy bu'a tchéú és
Iából a lejti "
Emlékszel e édes? Most égy éve épen . . .
3, legizesebb hármai cseppeket lelegel benőteket. Hát ez az élet célja?
nekem' adjáf
Msjá'isrá mentünk döcögő szekéren.
iák elmehetnék inneni Csak
: — Ez a gyenge sipogas azonban bele vész
elmehetnék!
A hátsó ülésbe juttatott á Borsunk:
egy súgó teres -hangba. A hátain mögött álló te
És'kW
•kával, erőlködve hajlik előre rebélyes tölgyfa mégrázza lombjait Visszafor
A hátsó ülésben biaony csókolodztunk.
de néni tud i..
Ölni. keményen, kegyetlenül dulok. Egy tövig föWbe süppedt bozontos óriást
fogva tartja a
Sziveinket szűzi öröm ragyogta át. . .
látok; a magasba, hatalmas fejét megrázza, gi
ví*'t
Egész világ szép volt 1 Reményünk sugarát
.Mellettenv^negzaróg valami. Egy éhes út gászi karjaival az eget fenyegeti:
Rászórtuk a fűre, bokorra, virágra . . .
— Undok, siránkozó törpék. S nekem i/t
széli kóró, rajta^ejanya szerb tövisek éktelen
Lelkünket pedig — a szekér majd kirázta.
ke[l
maradnom
közöttük,
pedig
ott
a
domb
alján
kednek. Szikár alakja megnyúlik, olyaujiesz miHt
Rrdiiyi Lajos.
ösztövér kalmáré, mar az arcát is meglátom, a felém integetnek a társaim, Oh. ha köztük le
legnagyobb, legmagasabban áll« szerb tövis, egy hetnék, hogyha átölelhetném ókec hogy közös
apró simára lenyírt ökölnyi fejet mutat Hegyes, erővel ostromoljuk nv.'g az eget!.
finom 'orrával á Wegöbe szimatol, ..ic.-i pislogó
•M-;gtiádCk eunyi pntásztoV ennyi' liéTJgP
izeméivel az égfelé kémlel, roványkajjáimeg:. tétlen vágytól.- liunektttui -akarok, - dev miirtha
nyújtóznak, ujjai .őaszegörbüiuek. mintha keres-' n;kem ¡5 legyökerezett volna a lábm. As epedő,
panaszos lázimzó, fájdaltnas hti'iga!,- egész orgi
nenek valamit, •• rakedtea hanton megszólal:
— Semmi, megint semmi! Másnak mily-rti ája viharozva tombol k trülten.
m

1

1909.

KEMENESVIDáK

ni8zterhez kerül jóváhagyás végett. Azt hisszük,
a községi takarékpénztárt uj évre felállítják.
— Gabonaárak Csütörtöki heti vásárunkon
a gabona;áiak a következők voltak: Buza 12.y0.ruzs
8.80 árpa 6 80, zab 6.80 korona, 60 klgrmkint.
— Színészet. Kiss Árpád az uj vasmegyei
színigazgató szombat óta Szentgotthárdon tartja
előadásait. Szentgotthárdi laptársunk szerint Kiss
társulata igen j i erőkből áll.

— Vasutasok árvanapja

melyben tömören összefoglalta az egyesületi 700 körül verték éket először. Egyihbként as
munkásság azon közhasznú részeit, melyek Bo óvilágbau a pénzverés művészete gyorsan terjedt.
rostyánkőn és vidékén aktualitással bírnak • me Igy egész határozottsággal tudjuk, hogy a déli
lyek keresztülvitelében az egyesületi központ táliai országokban (Graecia Magna Nagy Görög
odaadó, önzetlen támogatásara számíthatnak.
ország) mar a gyarmatalapitások után mindjárt
Ezután De Pottere igazgató és Felk szö használtak vert pénzt, erre vall az, hogy Siris
vetkezeti felügyelő tartottak szakszerű előadáso és Buxentum városának romjai kőzött találtak
kat, melyekben az egyesületi működés néhány ércpénzt, amelyet minthogy Sirist még 680-ban
aktuális ágazatát ismertették részletesebben, Kr. *. lerombolták, tehát azelőtt kellett verni.
folyton élénkebb egyesületi életre és szövetke Eme bizonyítékok alapján kétségtelennek kell el
zeli tevékenységre buzdítván a megjelent tano fogadnunk, hogy az ercpéuzverés már harmad
kat A megjeielent gazdaköri kiküldöttek nevé félezer éve szokás.
~
'
ben Leyrer János tanító hálás szavakkal köszönte
A gőzgépkezelők és ririifltsh- 1 egközmeg az egyesületi vezetőségek munkásságát s lebbi —
vizsgái Sopronbam október hé 3
különösen melegen emelte ki Laelnie Hugó ér napjánképesítő
9 órakor a Sopron városi villanydemeit, aki ugy mint az egyesület igaigató-el telepen délelőtt
megtartani. A kellően .felszerelt
nöke s egyúttal mint a kerület orsi^képviselője vizsgálatifognak
kérvények a m. kir. ker. iparfelügyefáradhatatlan a kisgazdák jogos gazdasági érde lőséghez küldendők. Szent-György-utca 20.
keinek védelmezése terén.
A gazdaköri értekezlet eredményeként a
borostyánkői éa vidéki gazdakör egyhangúan ál
C S A R N O K .
lást foglalt a Nyugatmagyarországi Földmivelók
Gazdasági^jgj^jejéndL^^ kezdeményei

A magyar vasu

tasok országos árvaházat akarnak létesíteni. K
nemes célra f hó 30 án és okt. első napján or
szágos vasutas árvauapot rendeznek és e napo
kon minden községben Mngy.>ror.-zagon, valamint
az állomásokon pénzadományokat gyűjtenek.
Hisszük, bogy a nagyközönség a vasutasok e ne
mes célját tóié telhetőleg támogatni iogja.

— Main

szeptember 26.

gázolt kii lsiny. Csütörtökön

reggel Boba községOen az utcán a porban ját
szott Porkoláb Miháiy egy éves kis leánya. Gyors
hajtással ment az utcán Iványi Lajos kocsijavai,
t s z porban játszó kisleányt elgázolta. Akísleany mellett, mellyel az egyesülettel a legszorosabb
A ütiárné titkárja.
a szenvedett sérülések következtében nyomban szervi kapcsolatban egy központi mezőgazdasági
meghalt. A vizsgálatot u biróság megindította.
áruforgalmi szövetkezetet lét-isit. Továbhá erős
Egyik nagyobb vármegyénknek hosszú évek
— Sxélháinos Igazgató. Hétfőn d. n. egy akciót indit a gazdakör fajtehenek én hnsserté- 'óta a főispán a legszerencsésebb Don Jüanja. A
jól öltözött, jo kinézésű úriember állított be a sek közös beszerzése érdekeien. Végül az utóbbi | már deresedő gavallér élete nagyobb felét a szép
Tory-fóle téglagyár vezetojéh z, Mitíii Sándor időben, különösen a nagytüzvész óta hanyatlás- \asszonyoknak szentelte és csak igen parányit
hoz, ho! ugy inu:atkozott be, mint gróf Festetich nak indult gyümölcstermesziés felvirágoztatása áldozott a közügyeknek.
Tasziió uradalmának igazgatóin, aki Mittli San- érdekébe-n Borostyánkő és a környékbeli közte-1
A politikái életben elért sikerét gyors fcar-

faBfiagpaabj

ávl^^kiajtajdáfe

mint vezető óhajtja szerződtetni. A honn nem
lévő Mikiiért nyomban elkuldü't csai.-.dja. aki mikor hazaérkezett, nyomban megismételte az ajaulatát az idegen Mittlinek és isebjébol előhúzott
egy kész szerződést, mely fényes fizetést tartal
mazott Mittti nem irta alá a szerződést amaz
óhajának adott kifejezést hogy elóbb látni sze
reim.' u gyárat, melyet'vezetnie kell. A szélhá
mos idegen ekkor azt uz ajánlatot tetté Mittli
nek, hogy másnap ide rendeli automobilját. Ezu
tán lakás uiáu kérdezősködött s végre ott ragadt
vendégnek Mittli Sándornál és ott is hált. Más

nap azzal vált el Mittlitöl, hogy az automobilért
telefonál . a postán. Azóta eltűnt s Mittli uram

máig is hiába várja az autót.

számú kedvezményes elsőrendű gyümölcsiákat' használva a felsőbb körökben lévő rokonságát,
fog kérelmezni a földmívelési kormánytól á köz-:férjének előbb a főispáni méltóságot, majd a v.
ponti egyesület utján.
jb. t. tanácsóssággal a kegyelmes titulust járta ki.
_ gygiroUitit. Keméay Simonné JánoShá* É többnyire bécsi atyafiaméi tartozzáról október elején újra fölveszi Gelldömölkön ? " '
*
P » bem volt kimozdítható mé
nemet, francia ék angol nyelvek tanitátát. Ér- P ^ b ő l , de azért nem lehetett ráfogni, hogy 6
deklődők jelentferzhetriek f. hó 27-én d u 3-5-ig!
í
* közigazgatás tzekere rúdját
Az összes főispáni tennivalók a fiatal főis
Griff szállóban. Csoportban tanulóknak leszál0
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páni titkár nyakába szakadtak, a ki keményen
litotl dijak.
meg is markolta a hatalom gyeplőszárnyát.
— 1 főváros legelső jogi szemináriuma.
A főispán alteregojáuak tekintette magát és
en sok panasz hangzott el az utóbbi években őgös önhilseggel bánt el a megyei urakkal, a
.ugy ji szülők, mint a jogi vizsgára készülő ifjak ik viszont egymás közt kiskegyelmes, sőt —
részéről, bogy ezen vizsgára való készülés le mikor nem ha lotta, félkegyelmű árnak nevezték.
küzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Dr. Erős Vil
A főispán a titkára irányában tanusitott jó
mos volt Magyarországon az ellő, aki e kérdést indulatát, kiterjesztette a titkáraéra is, egy vö
beható tanulmányozás tárgyává tette él egy röses-szőke, nevető szemű, molett asszonykára.
olyan .intézményt létesített, melyet az egész jo
Mindennapos vendég volt a hátuknál, ott
gász ifjúság hozsannával üdvözölt. Evekkel eze ebédelt ott vaciorázott pgy .hogy saját lényeges
lőtt létesítette jogi szemináriumát, mely "J*. háztartását
felosilaéts,,&.»^,!Mive felesége
fennállásáig óriási ^ndüietet^ett és' műdén te- j ™
Jövő
to^

f

- ÁUatdiJazit Borostyánkőn. A Njugatina
gyaországi Földmivelók Gazdasági Egyesülete
nlult vasárnap tartotta idei második tenyészállat
dijakásat a vasmegyei Borostyánkőn, melynek
kies vidéke rendkívül alkalmas- az állattenyész
tésre. A di ázást Laelme Hugó orsz. képviselő,
ai egyesületnek rendkivül tevékeny igazgató el
nöke nyitottá meg és Blauhauser Ottó elnöksége számviteltani államvizsgái tanfolyamot is létesí
alatt alakult meg a biialó bizottság.
felhajtás tett, mely a követkéz* hivatalokra es állásokra!
A kis v
az utolsó díjazáshoz viszonyrtva valamivel k'iíebb hyojt kíképésitést: az Összes minisztériumokban gendakőrt
volt; de a felhajtott állatok minősége örvendetes A Fzámveveségi szakra, 'az állami számvevőség- szonyairál, de
javulást és fejlódéit mutatott A kiadott sarjú- nél a számvevőségi szakra, » posta rés távirdai- férj füléig. A
termét és zöldeló legelök megssabaditották ezen] gazgalóságoknál a számvevőségi szakra, a mun-Hálta, hogy
vidék gazdáit is a takarmányinség folytán most kásbutosité hivataloknál ugy a statisztikai, mint közigazgatási
már ket év éta ismétlődő válság gondjaitól, mely • számvevőségi szakra, a magyar államvasutak-, tal honorálji
takarmányinség az állatlétszámot e vidéken már nál a számvevőiégi szakra, as állami záloghá
zaknál a számvevőségi szakra, a dohányjövedéki
van arra^hOsT^-^
$r^mlfcte£ igazgatóságoknál a számvevőségi szakra, a ten^ ^ r ^ ^ J w ^ ^ f c ^ f f i g S g f J g ^ ó s a g o k , dohán;
czzájbeváltóhivátálok, ' törvényhatóság"
"hoz envasante
járult, hogy a kiszgazíák közös beszerzés utján hivataleknál a számvevőségi szakra, a munkáabistoiitóhivataloknál a számvevőségi szakra, il gyei
a Nyngatmagyarországi Földmivelók Gazdái
letve kezelőtiszti állásokra. Magáiihivataloknál
rDetatán
Egyesületének hathatós támogatásával mái Ci
kent állatállományukat fejleszteni és főkép na rendkívül nagy előszeretettel alkalmazzák azokat, csenek és igy 1
akik az államszároviteltani államvizsgát letették. felkeresni.
gyobb arányban szaporítani fogják.
As előszobában senkit sem találva találomra
A biráló bizottság a földmivelésügyí kor: Bővebb felvilágosítással szolgál: dr. Erős Vil- benyitott
mány és Laehne Hugó orsz képviselő által ado me* Jogi Siemináriuma, Bpett, VII., Weselényi zódott. az •gyík ajtón, de azonnal visszahú
mányozott összesen 220 koronát a kővetkező utca 13.
-__ A barátságos szoba kii pamlagján egy fia
""klsi^yéázloTméíí^^^
^'"fJTIIá^^
tal, szép asszonyt látott elegáns idősebb férfivel
Frühwirt János Borostyánkő 40 kor., II. dij hogy mióta vernek ércpeazt, bizonysággal nem enyelegni, oly modorban, a hogy csak házastár
Pentl Károly Edeháza 80 kor., HL dij:, Klein lehet felelni, A régi egyiptomiak, assyrok, baby- sak közt szokás.
József Borostyánkő 20 kor. IV. dij: Ulreich Má loniak, bármennyire magas kultúrával bírtak is,
íny hirtelen rendbe szedte toaA
tyás Fehérpatak 10. kor. V. dij : Karnér Samu semmi nyomot sem hagytak hátra, amely azt biutáa szaladt él ijedten vitte
I
Máriafalva 10 kör. Elismerő oklevelét nyertek : zonyitaná, bogy ők ércpenzt használtak. Egyik letjét,
vissza.
Bőhm József Villamos, Karner Mihály Villamos ! általánosán elterjedt vélemény szerint az argóéi
,mar beletaláltamagát szereA
ég Krug Gotleib Borostyánkő. Csződijak: I. dij : Pheidon (Kr. e. 760 körül) alatt verték az első
ó sugárzó arccal, a legjobb
Schónfeldihrer János Villamos 40 kor. E d i j ércpénzt Aegiiia szigetén, ahol az érc kidolgozá pébe éS-'-il*
Kappel János Mariafalva 30 kor. III dij: Bürger sához már jól értettek. Azonban már azért is, reményekkel távozott.
Másnap azonban, mielőtt elutazott volna
János Uj-Vörösvágáa 20 kor. IV. dij: Zettel Fe mert a pharosi krónika, — amelyre támaszkodva
renc Borostyánkő 10 kor. V. dij : Krutzler János ezt állítják — ctak későbben íródott él mivel a felment a titkai urboz a hivatalba, bogy ügyének
gyors
elintézését mégegyazer megköszönje.
Villamos 10 kor. Elismerő oklevelet nyertek régi aeginai pénzeken kevés a jel, amely eredé
Majd sóbálvánnyá meredt, midós egy isme
Hutter József Fölsőlövő, Kraner Mihály Villamos. I tűkre következtetni enged, igy ezt a Véleményt
A dijakat Laelme Hugó igazgató elnök meleg'csak óvatossággal lehet elfogadni. Hérodotosz is retlen kinézésű ur fogadta, a ki kijelentette, hogy
buzdító szavakkal aránybanfizetteki s as egész azt mondja, hogy nem az aegmiak, hanem Ívd- ez idő szerint még ó a varmegye titkárja, és
környékből nagyszámban összegyűlt gazdákat.az aiak vertek először préselt arany- és ezüst pénz hogy hivatalos Útját megszakítva tért vissza hir
állattenyésztés ...terén- további lankadatlan .mun darabokat., Ezt a véleményt aa a körülmény is telen sürgőé iSgyés elintézése végett
A vállalkozó zavartan hebegte, hogy tegnap
kásság folytatására serkentette.
megerősíti, hogy á régi Ijdíai pónzüarahon talál
másik, egy jóval idősebb titkár úrhoz volt
Az' allataijaiái befejezésé után a boros- tak is a korukra valló bizonyítékokat. Azonban égy
tyánkői gazdakör, továbbá a szomszédos közié-i az aeginia és általában a aegei tengerben levő szerencséje, a ki kedvei felesége őnagysága tár
gek, gazdakörök és szövetkezetek küldöttjei nagy. I tzigetekpénzdarabjai se sokkal ujabbak -a lydiai- sasagában fogadta.
A tittár agyában szörnyű valóBág támadt.
számhan gyűltek essze a gazdakör helyiségében | »knal es valószínűnek látszik az a rőiteves,nogy
a gazdaköri értekezletre, melyet. Laehne Hugó
aegmiai pénzek hidat képeznek az ázsiai es Mikor pedig a vállalkozó leírta az asszonyka
igazgató-elnök tartalmas beszéddel nyitott meg, turópai pénzverés kora között ei hogy Kr. e. vöröses-szőke baját él az elegán3 monokli é
u
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férfit, miodennel tisztában volt.

Letilt uz Íróasztalhoz és a feleségének a
következő levet-; irta:
,Mivei ugy. férji, mint titkán állásomat idé;
, iglenesen más tölti tie, t-n mindkettőről véglege
sen lemoiiilok. Mar • a n vonallal Budapestre
utazom, n l o l m.-.jri i.- d .<•!:•• ztJt melyik Ügyvédi
irpdüba, igy legalább a" válopür is kevesebbe
kerül".
" .
o
lgv is történt.- És a" iroda, a hova a fóíspáni titkár ü^yvédbojiérciik beállott, még egy
vilópörhüz U- juioit, a melyet hnznSKigiörés, - _
címen a főispánná indított férje ellen Bécsből.

s

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank

9

ö

a föagyar ;ir. cii<uAV23Uák eer.gyáranal: wtíy a
Ganz és Tí-cí ifS2v. tart-.. ms^ornszlályanak kerü

0

leti Sepviselóse és mmtarakUra.

Q

. _

Fiók lelepek: Muraszombaton. Sárváron, Vesz

0

0

prémben. Csornán. Dombóváron, Sopronban, es Zalaegerszegen.

•agy. Kir. államvasntak.
Igazgatóság.
248326'C. Hl
i,A magyar királyi államvasutak ver
nalain érvényes helyi személy dijszabásj

Q

gazdasági

0
Q

A magyar királyi államvasutaktól
nyert értesítés szerint a déda-gyergyó-1 T.
szentmikltifi vunul megnyitási napján a - Q
magyar királyi államvasutak vonalain 19031^.
évi január hó 1-től érvényes személy dij- Q
szabSsi „FOggelék'-hez a I V . pótlék

Mindennemű

1

Budapest, 1909 szept 4 én.
Az igazgatóság.
(Utánnyomás nem dijaztatik)
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-ftfánijtr á legjobb és l e g n ^ r o ^ m r a g l ^ í g t u f T t ^ ^ ^ t g l ^ taiajmiveló eszközöket, cséplő szereltnényeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, műtaknrmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemilek és mindenféle gazdesági cikkekből.

E pótlék déda-madélalvai és a sepsi i
szentgyörgy, palóncai vonalakon fekvő! 5 0
állomások és megállóhelyek szeméíydij-1 fa
szabási beosztását tartalmazza.
X
u

cikkek

raktára.

M P J O O Q O O Q Q Q

E pótlék példáTiyonKm 1 koronáért j™a magyar, vasuiak^éi
bosznía herceg-jQ
ovinai államvasutak dijsi-abások elárusító
központi irodájában (Budapest V. Akadé 0
miautca 3 szám) lesz megnevezhető.

gépek é s szOkségieti
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Építési iroda.

§

Tisztelettel van szerencsénk a mft. épitetö közönség b. tervezé
sére hozni, hogy Celldömölkön
.

0

építési irodát és vállalatot íétesitettOok.
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tudomá
sát és legkényesebb ízlések mngfelelöleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valainins körkemencék
építészet csatornázások, atalKitaso* es tatarozási inuiikaiatcK elkészité
set.a legjutányosabb árban. .

0
0

0
0
0

0

A készítendő' munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatúinak kezeskednek, — egyedüli fik
iötörekvésünk odá fog irányulni, uogy >'tt. é,,ójuiötö közönség 1 e g j T
k é n y o s e b b' igényeinnk is megfelelhessünk.
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A m. t. épitetó közönség szives pártfogását kérve maradtunk.
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kiváló tisztelettel •
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n a g y k i k i n d a i é s z s o m b o l y a i c s e r e p e t fogadjon el és utasítson
ggj vissza más silány minőségű cserepet, mert •
•

B BjJSS *,.»U.Ili' ÜiSJ l :

-,a íártaSiwíi

csak

a B O H N-fele

cserép jutányos, szép" és szakszerű fedőanyag .".
TeeeéK 3=o.in.tá.t és^tkxjeg^srzéfeet 3réirai.
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somboBya.
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