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Celldömölk, D ö m 6 1 k i-utca. Gombás-ház — Ids intésendfik a U p szellemi es anyagi részét illető mindenaemd
küldemények.

Gysi;

Just és társai az önálló bank felálli- tói eltérjen. Én as 6 zászlaja alatt vá
állitását már 1911 jinutr l-re követelik. lasztattam meg. Vele maradok, mig ma
Polgáraihoz.
Igaz, hogy ehhez jogunk van. Cél gát meg nem tagadja. Fájdalommal kell
szerű és h..sznoa volna e ezt akkor tel tapasztalni, hotjy nugkUebbadett serege
Tisztelt Polgártársaim!
állítani, a felett lehet vitatkozni, de hogy miatt nem lehet siavának as a a súlya,
Azon szakadás, mely a mult napok a király nbba bele üem egyezik, azt ha a mi volna egy nagy egységes párt hom
ban a függetlenségi pártban létre jött, tározottan kijelentette:-Ha mi ennek da lok tereben.
indokolta teszi, bogy álláspontomat tisz cára as ily hirtelen elöterjeszlondö tör
De benne vetett bizalmamon kivül,
telt választóimmal megismertessem.
vényjavaslatot elfogadnánk, képzelhető e egyéb okok is visszatartottak, hogy.
aSzivem-^mélyébót fájlalom
~BlaOge ki^teBlilt akarata elTe- Justli csoporthoz sorakozhassam, a midőn
visiá'yt, uiert ez egész országban semmi uére, a főrendi ház is ugyan ezt tenné. talán népszerűbb is lehettem volna, mert
nek nem ártott annyit mint a független Bizonyán nem. De feltéve, hogy ex is hazafias frázisokkal, ha azok kivitetlenek
végi eszméknek és a függetlenségi párt megtörténhetik, ez szentesítést nem nyer is — tehát tulajdon képpen érték nélkü
unk, a melynek tagja vagyok éí maradok ne, törvény erőre n m emelkednék, 8 liek — könnyű a nép szivére, kedélyére
halálomig. Átka a magyarnak, hogy mi mi volna az eredmény : elfecsérelt idő, hatni. De én sohasem kerestem a népsze
dőn békében Van, maga között civakodik. szétfoszlott ábránd. Do mi következik rűséget ott, hol az nincs a haza javára
Leg»zt-bb feladatunk volna boldog egyot ezután? A telelet künnyO: a darabont irányítva, hanem haladtam azon az utón,
értéiben kitűzött célunkért, országunk füg korszak. Kívánhatjuk ezt?! Mert ezentúl mely a haza bolgogulására vezet, babár
getlenségén küzdeni, és hogy ezt minél már csak a forradalom vau. Ez pedig a népszerűség elvesztésével.
hathatósabban tehessük, pártutikat orősi képtelenség. Forradalom ma már csak
Meg kell nisg említenem azokat az
teni, és az ellenkező történik.
ott lehetséges, ahol a katonaság a nép eltéréseket melyek a Just csoport éa né
pel
egyet
ért
s
a
külhataimak
bele
nem
Ráfogták Kossuth Perenre, hogy atyja
zetem" kőzött fenforognak.
nyomdokitólj ebéit, és elveit feladta. Ezt avatkoznak. Nos volt-e a.múltban s van-e
ök legyezik és favorizálják á nem
a
jelenben
erre
kilátásunk?!
' azon manifestum után melyet kiadott,
zetiségeket, hogy szavazataikat megnyer
senki el nem hiheti.
Mi csak a királylyal, kiben megvan jék. Ez a legnagyobb hiba. A történelem
Azon széles politikai látkörnél fogva, az alkotmányos érzék — egyetértve, ót tanúsítja, hogy ezek mindég ellenségeink
melyet tőle elvitatni nem lehet, ő bölcs meggyőzve elveink jóságáról juthatunk voltak. A horvátoknak 3 vármegyét ó s
körültekintéssel, lépésiről e p é s r e eíVe- célhoz. Kötelességünk szerzett jogainkat feliéi-lapot adtunk, mindent megkaptak
inkböl semmit fel nem adva, habár hosz hiven megtartani, elveinkből semmit fel mit rá írtak, évenként milliókkal támo
sxabb ideigtartó, de biztos eredménnyel nem adni, s a mint idő és körülmények gatjuk őket, s folytonosan küvetelőbbek,
kecsegtető küzdelemmel akarja minden engedik a'még gyakorlatba nem vett jo soha ki nem elégíthetők. Az oláhok, tótok
szászok sat. mennyire izgatnak ellenünk,
jogainkat kivívni. Mert gyorsan, de lehe- gokat érvényesitani.
a , J.etlejit akarni, hiti tövek vés, ez messzebb
Kossuth Ferencről el nem képzel saját honunkban, mutatják a gyakori saj
visszadob bennünket, mint-a mennyire hető, hogy ő ki test és vér szerint is a tóperek. Vágyaik kielégítése, a magyar
már vagyunk.
függetlenségi eszmékben fogantatott, et ság veszte volna.

Nyílt levél

a

etlldiaiöiki

választókerület
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| diszt, amely még jobban kiemelte arca halovány- tette a gyertyaoltogatót éa leült
Ott beszélt véle egy órával ezelőtt, ott
lőtt el. Olyan volr, mint egy modern ruhákba
öltöztetett Minerva szobor s hagy a hasonlóaag akart hát felőle álmodozni, visszaidézni lelkébe,
még teljesebb legyen, kezében ejrjr dárdához ha hogy mit mondott, hogy mimindent suttogott ne
A nevelőnő.
ki egész este.
sonló gyertyaoítngaté rudat tartott.
Az a forró, nehéz illatos levegő szinte kény
Szűcs Anna, igy hivták a szép náppadt le
I r t a : FEHÉR AMAN'D.
ányt, egésr.e« fiataj korában kerü t a kamarás szeritette úgyis az álmodozásra.
Mikor még ó is ott volt, nem érzett más,
A vendégek eltávoztak és a nehéz, forró I házába, mint a kis Margit nevelönöje s azóta
. .£
JSS^ljpíái^^
tyertva..
Ieveguben_ itt maradt jjtnminj^jtjarXM
fg?tcndnt töltött el-e-háabáifc-^kis-MTírlüstje nem. Ott ültek közel egymáshoz, a pálmák
mely a gyertyaszagga] és a virágok bódits le-(gitból viru'ó 17 éves leány lett és aa Anna frje
félhomály árnyékában. Egy hölgy bámulatos mű
heletével valnmi átható, Bemmihrz sem hasonló felett elrepült a 28-ik esztendő is: Vén leány
vészi tehetséggel verte a zongorát, de Anna nem
illattá keveródött össze
lett. Nem, mégsem I Vén leány nem lett belőle, hallotta a zenét, csak őt, igazában azonban ót
csak
épen,
hosy
28
éves
elmúlt.
A zongorához támaszkodva egy magas, kar
sem,mert nem értette, bogy mit mondott, csak a
Most már természetesen nem volt nevelőnő, hangját hallotta, csak a tekintetének melegét
csú nőalak állott. Arca-sápadr.de nemes metszé
sű, tahin egy kissé túlélés is volt. Egyszerűen hanem társalkodónő, vagy a ház asszonyának érezte. És ezen~az-.«tén-Bly"Rulönsiiek látta őt,
visszasimított dns ha ában egy nazy sárga rózsa támasza.
mintha megváltozott volna. Máskor olyan csen
volt tlizve s ugyanolyan virág íogtu össze ele
A szép leány gépiesen oltogatta ki a gyer des, olyan hall«atag volt a fiatal miivész ezek
gáns selyemruhája baloldalán a gazdag csipke- tyáknt; csak egyet hagyott égve. Aztán félre ben a fényes termekben^
cs

Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. Influenza
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Hsekbol kifolyólag n e « járulhatok ikell összefogniok, hogy' Magyarországnak
én szavatommal a titkos választó joghoz megteremtsék azt a virAgzó ipart és kesem. Egy sok nyelvű, kOlömböző nemze- reskedelmet, amely nélkül az ország sem
tiségü és érdekeltségű tországban, ez a' gazdaságilag, sem•• politikailag nem fejlődnemzetiségek felül kerekedését vonná'hetik. .
'
maga után a magyarság rovására. Ezt |
Legjobban láthatjuk ezen tételünk
elfogadni — habár egynyelvű országban 'igazolását, a gyűlölt, de a mellett gazdag
a legideálisabb választói Jog,-— udlutikjés hatalmas Ausztriánál. Ott az ipar és
nemzetüak elleni büu volila. Magyar nem- kereskedelem napról-hupra fejlődik, ter
zeti szempontból legüdvösebboz Andrássy mészetesen a mi rovásunkra.' Igen ám, de
féle pluralitás, a választókerületek meg ott mindenki, a kisiparos a nagyiparos, a
felelő kikerekitésével. de társadalmi é s milliomosok, a bárók, grófok, hercegek,
emberiségi szempontból elfogadom uzisót maga az uralkodó család i a leglel
^"TBTfyénlJTvűlüisztóiogot is,- derscmini kőrirl- kesébb ipurüzők.-A legnagyobb-iparvéllamény között a titkosat.
tok a régi, hatalmas és dúsgazdag főneVégtelen kár, hogy a függetlenségi messég pénzén létesültek, sőt az uralkoegyöntetű többség a parlamentben meg- dó család is szívesen fektette be millióit
Bzünt,
és ezekután a kormányzás csak vasutnkba és egyébbb jövedelmező vállaugy mint Amtrüban, Német — és Fran latokba. Nálunk .ellenben csak azok fogcia országban csak a pártok együtt mű lalkoznak iparral és kereskedelemmel
ködésével lehetséges. Náluuk a békét nagy uraink közül, akik más pályán bollenség és forrongás e korszakában, med dogtilni nem.tudtak, avagy, ami legsarkadig ? ki tudj* Talán a jövő választásIlatosabb hibánk, akiknek nem volt meg
megadja a választ. A uemzet sorsa saját!a nérvus reruin domiiinn a tőke. A mi
kezeibe van letéve.
főnemeseink, ha egyáltalában méltónak
Kemenessömjéu 1909 uov. 14 én.
-]h!bt oinnf^n^'i-jjry',""^ ^
á

til

Dr.

Berzsenyi Jené
irsz.
képviseli.

1

telének üzemeiket beszüntetni. Ilyenkor
azután a laikusok a kormányt szidják,
mintha az okozná s nem a kereskedők s
s elsősorban a magyar állampolgárok ezeket a szomorú állapotokat,
Legélénkebb ellentét, ha egyetlen ki
kötővárosukat Kumét összehasonlítjuk a
hatalmas Trieszttel. Senki még számos elleneink közül se mondhatja senki, hogy
a magyar kormány néni áldoz Fiúméra.
Sót épen ellenkezőleg. Egyetlen európai
kormányt sem találhaunk, amely egy ki
kötőre többét" áldozna, mint a'magyar
kormány—Fiuiuérar-MiU"
temettek el a fiumei Moló Longában s
Kraszton átvezető máv. vonalaiban S
é g i a hiábavaló minden erőlködésünk. Fi( i fejlődni, a hajóstársaságok
subventio nélkül veszteséggel dolgoznak,
i
előfordul az ís, hogy sokszor
napokon keresztül néhány Adria hajón kim
j i j
nagy tenger" hajót látj
fiumei kikötőben. Csak a Fiumarában
Moló Adamicsuál szégyenkezik t é hány szigetbeli bárka s ezek képviselik
Fiume „világforgalmát", szomorú per-pec-
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azt elfoglalták. Tőkéiket azonban, vagy hűtőnkre
a másfelszázalékot alig jövedelmező nagy. ataÍbirtokokba fektettek, vagy pedig as an-^
^ ¡ ¿ ^ ^ 0 , melynek fergalma leggol bank :V-os pénztarszekréuyeibe he- ,
_
okossága pedig 10-szer
yezték biztonságba. Igy tehát hazai vél- nagyobb
egyes hajó,
lalataink a keüö tökét mindenkor nélkü- mely az adriai, tengerbe befut felkeresi
lözték s igy zöldágra, m-g az á lami se- Triesztet, mert oda hoz s onnt visz á r u t .
Állandóan nagy hajópark kű'gonyoz a Mogítség dacára sem vergődhettek.
De tovább megyunk, még azok a |
mentén, melyek csak ugy öntik a viszervek, melyek az ipar és^kereskede lág minden részéből érkező áruk özönét,
lem elólmozditására hivatvák, még azok a na.ay .gózdaruk segélyével. A kikötőben
sem teljesítik kötelességüket ugy, mint mozgalmas élet, sürgés forgás uralkodik
azt az ausztriai hasonló intézmények esc állandóan. Ipara hatalmas. Van hajógyára
lekszik. A mi kereskedelmi és iparkama (Stabiiimentó Technico, Lloyd Arsenál),
ráink soha egy felhívást, egy utasítást meiy a nagy-Lloyd hajókat építi, van kőnem küldenek a kereskedők és iparosok olajgyára, olajgyára, conservgyára, rizshoz, melyekkel valamely uj jövedelmező háníól ,malma, cbemiai cikkek gyára stb.
foglalkozási ágra figyelműket felhívnák, Ki győzné őket valamennyit felsorolni.
bezzeg Ausztriába nap-n ip után érkeznek
S e/ért hatalmas Trieszt s büszke
leiratok a wieni, prágai, olmützi, troppai sége az osztrákoknak, mert az nem csak
stb. kamaráktól kereskedők és iparosok á'rakodóhely, mint Fiume, hanem, mert
hoz, oktatva és figyelmeztetve őket fon nagy üzletekkel rendelkezik.
tos bel és külföldi momentumokra.
Milyen egészen más képet mutat sajEz a nenátörönömség azután meg is
termi kártékony gyümölcseit. Mig Ausz no-i Fiume. Bejárhatjuk ott aa egész vá
triában gomba módra szaporodnak a gyá rost, az egész Punto Frankot a alig forak és iparvállalatok, addig nálunk, mig U Jt " nagy üzletre bnkanni, mely Maegyrészt uj nem alakul, a régiek is kény- gyárorssag felé dolgozna. A legnagyobb
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Amióta a politikai kérdések dominál
ják, közéletünket, azóta még legfontosabb
gazdájáéi problémák i ; hittérbe szorul
tak. A régi jelszó : öná lóság a gazdasági
téren, mintha halványulóban lenne s inas
az ország fejlődésére, előre haladására
sokkal kisebb fontosságú dolgok játsza
nak vezérszerepet ott, hol az ország sor
sát intézik.'
Bizonyos, hogy a mi közállapotainkat
főleg az jellemzi, hogy minden téren, de
kiváitképen gazdasági téren a kormány
támogatását kívánja s magyar . vállalat a
kormány subvenciója nélkül meg sem
alakul, el sem képzelhető. Pedig, hogy
ez az állapot mennyire egészségtelen,mu
tatja az a körülmény, hogy inig a külföl
di vállalatok állami támogatás nélkül is
széles körben felvirágzanak, addig a ma
gyar vállalatok minden subventio mellett
sem tudnak zöldágra vergődni és csakis
vegetálnak.
Maguk a kereskedők és iparosoknak
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Trieszt contra Finme.
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' semmi szerepet
része
- tsem játszik a YÜágkereBkedelemb

la e*te asoaBsn mmuenmáeseat tolt Mint hogy Bi..bolcs ó miatta jár a házhoz. Két-három
Ha Fiuméből nagy kikötővárostaka
ha egyszerre levetette volna as álarcot, hogy évvelfiatalabbugyan, mint Anna, de azért igen
igazi egyéniségben bemutatkozzék.......
boldogok lehetnek egymással. Így mondta mniel runk létesíteni, már pedig ez Magyaror
szág fejlődésére nézve elsőrendű fontos
Nagy fekete stemei valami különös, lázas tóságos asszony.
tűzben, égtek és klawsikusan foraalt gyönyörű
Anna odanyomta égő homlokát a zongora ságai bir, szükséges, hogy Fiúméban is,
fejét büszkén migasra emelte:
hideg ébenfa oldalából és újra visszaesett ál • miként azt Triesztben láttuk, nagy üzle
teket alapítsunk. A magyar kereskedő kein
. -Talán - azért olyan ' boldog,' mert elérte a modozásáha.
áll tehát, hogy Fiume nagyságával sajáté
„..
Alig-alig
emlékezik
vissza
szavába.-Mintha
hivatalos elismerést is. A:, kormány „utazói küldi
de kiváitképen országunk jövendő sorsát
csak
álmában
hallotta
volna.
'
afiatal-mestert a művészetnek igazi hazájába,
nagygyá tegyek. Telepedjenek meg tehát
— Megtaláltam végre célomat, a melyért
mesis* délre, hogy tehetségét a világhírű nagy
Fiúméban, nyissanak ott nagy Áruházakat
művészek halhatatlan' retrrekmtiveinek tanulmá dolgozni érdemes. Egy fényes csillag fog vezetni sakkor még elérik azt, bogy milliókra
nyozásával mtguemesitse. Holíiapeutazik és ma utamon a dicsőség felé és én haladni fogok lan menő árukat nem kell majd Trieszti ól ,
este a nagy ur ót köszöntötte fel á' vacsoránál. kadatlanul, hogy elérhessem, mert «1 kell érném importá'nunk, másrészt saját g&zdags gu
Lehel hogy es voltak oka nagy boldogsá- As enyém kell, hogy legyen —
tát is előlmozditják. Ilyen módon fog
Ezeket mondotta.
nak. De hát lehetséges as, hogy «gy olyan ha
azután kereskedelmi mérlegünk is emel
Hát szabad-e neki ezekben hinni? Ebfcen kedni s akkor majd beszélhetünk a ma
talmas müvésilelkat ilyen -kicirnyes apróságok
boldogitsamkt Nem! Neur! Néki valami más Oka a boldogságban. Levetheti hát ezt as aranyos gyar gazdasági önállóságról is. A .magyar
lehetett as örömre. Hiszen olyan kilönös dolgot bilincsei ? Es lesz egy kis szerény otthona, nem kereskedők tegyék hát meg hazafias kö
mondott neki, mikor kezét- bisaimasou ' a karján' kell majd örökre selyem ruhákba öltöztetett rab telességüket s ne. várják azt, hogy min
szolganőink lenniei"'*'
nyugtatta.
dig a kormány•'s'csak a kormány tegye
A legutolsó szarni" voltak azonban a leg a kezdeményező'lépésekét. Biztosak, lé-,
Anna.uem. is értett meg mindent a beszéd
- • - - ' • - hétnek abban, ha ók teljesítik, hazafias és
ből, mert a sene elnyomta**taánfjúti.sazonki különösebbek. "
Y . "iker a sene elhallgatott, egéss tlsitan hal saját' érdeküket' is elölinözditó köte őssé
Vül olyan nagy zavarba volt Észrevette, sogy a
társaságbáli hölgyek milye* 'kfitiku*" szemekkel lotta. Hallotta, de mígnem értette. Azt mondta güket, a kormány sem fog elzárkózni a
a fiatal művész:
figyelik együttlétüket. És ú hozta zavarba.
legmM8%8Ö S W t a t o o g a M ö ? ^
Pedig-ifcát sssssiisiisiawstaTlMissftstfissai*'* — Mikor a fény kialszik 1
sciwtó-agss asszony úgyis saladig azt mo.idta,
Eistr
Emil.
(Folyt. kÖV.)
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gen forgalmi szempontból nagy hasznunkra vált berendezet intézet már több mint százezer fogbe
Blériot felszállása, valamint az idegenek érdek tegséget, vagy foghiányt látott el sikeresen, a
lődését már előre'több franciának itt tartózko villamos átszüródtetési mód segítségével, telje
— Kepviselőak nyiltlevele. Berzsenyi Jenő dása sejteti, akiket Kntaasy kísérletei csábítot sen fájdalmatlanul. Az intézet élén álló kiváló
dr. a celldömölki választókerület függetlenségi tak ide Parisból.
vezető felügyelete és személyes közreműködése
Kossuth parti képviselője, lapnnk mai számának
teljes garanciát nyújt az ott eszközölt fogoperá— Mennyibe kerülnek II. Tilmoi utazásai ? eiók éa miifogpótlások sikeréért, melyért a val
vezető helyén nyiltlevelet intéz a választókhoz.
Berzsenyi Jenő dr. országos képviselő a válasz A német csiszárt tudvalevőleg az „utazó csá lás és közoktatásügyi miniszter elismerése is ki
tokhoz intézett e nyilt levélben kimerítően meg szár' melléknévvel tisztelték meg. Az bizonyos, tüntette. Ennek dacára árai mérsékeltek. Minden
indokolja miért nem csatlakozott a handa-ban- hogy az ösazea európai uralkodók együtt véve felvilágosítás díjtalan. Az intézet felszerelése
dázó, üres jelszavakkal dolgozó Jmt párthoz 8 nem utaznak annyit, mint a németek tempera olyan, hogy vidékiek félnap alatt megkaphatják
' hogy miért követi Kossuth Ferencet, a bölcs mentumos császárja. Ne higyje azonban valaki, bárminemű fogpótlásaikat. Levelekre az intézet
élőre lató, higgadt pirtvezért, a nagy állam fér hogy Vilmos császár ingyen utazik a német va azonnal válaszol.
fiút. A józanul itéiő közvélemény ma már az sutakon. Sőt ellenkezőleg, oly drágán senki sem
egész országban helyeali Kossuth Ferenc poli fizeti meg a tarifát, mint ő. Udvari vonatja a
tikáját éa .fittről-tanúságot tesznek azok a szá mozdonyból, két iiajjy_szalOlLkQcsiból van öszzakra menő üdvözlő sürgönyök éa leveléknameV szeállítva és pályarongalag címén tíz márkát fi- C46 sz. 1909 vhtó.
lyeket Kossuth Ferenc naponkint kap. Hogy a |-zet kllóméteienkint a német vasutaknak. Ha te
függetlenségi párt ketté szakadása sajnálatos hát az udvari vonat 750 kilométernyi Békességgel
Árverési hirdetmény.
körülmény az országra nézvo, az bizonyos, de halad, akkor a császárnak ezy órai utja 75 már
Alulírott bírósági végrehajtő az 1831 évi
ennek a ketté szakadásnak nem Kossuth Ferenc kába kerül. E szerint, ha Vilmos császár Berlin
az oka, hanem azok a nagyhangú bankosok, akik ből Bécsbe utazik, a vasúti költségek 8 ezer LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szombathelyi kir. járásbíróságnak
elég meggondulatlanul olyan ígéreteket tesznek, márkát tesznek ki.
1909 évi Sp. II. 451/3 számú végzése következ
amelyeknek a beváltása a jelen időben teljes
— Egerek a tolvajok szolgálatában. Lele tében dr. Esse Imre ügyvéd szombathelyi lakos
lehetetlenség. Berzsenyi Jenő dr. országos kép
viselőnknek a jelen körülmények között a Kos ményes módon rabolt ki két londoui csavargó, felperes javára fő utca 1 ház sz. alatt Kiakncak
suth párthoz való esa'lakozist mi ia csak helye Wi lams és H-tard egy londoni bar-ban idomí községben 103 K. 70 f. s jár erejéig 1909 évi
selni tudjuk s hisszük, a választókerület közön tott egerek segítségével négy hölgyet. A höl október hó 20-án foganatosított kielégítés végre
sége ia lieheselni fozju. Nncs mi az országban gyek egy kis asztalka mellett ültek éa javában hajtás utján lefoglalt és 1010 kor.-ra becsült kö
még egy olyan álamlértiu.| miiit Kossuth Ferenc. szürcsölték az absziutot. amikor a két caavargó vetkező ingóságok u m. szóró rosták, tizedes
Családi érdek nem köti, testveiének, tiának. fó- belépett. Az idomított nllatoeskák azonnal fut mérleg, triőr, t-jbutókészttlék egy félfedelü hintó
liájftzjii kezldrk éa a kijvutbaá pilliinntbwn
i?(y jagtct^r' aránké c o^yóbb tárgyuk "nyitváttos
iapanságot, m muámmot nem szerzett; csak ide hö'gyek sikongva a székek te ugrál ak és iszonyú árverésen eladatnak
géneknek adott, ö izet'euiil szolgá'ja h izájar. így sikoltozást meg jajveszékelést vittek véghez A
Mely árverésnek a Celldömölki kir. jbiróaág
az ő bölcs, előre látóip'ilitikújábait megkell hizni bar-ban leírhatatlan kavn'odás támadt. Williams 1909-ik évi V. 42712 az. végzése folytán 103 K,
feltétlenül. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy és Head felcsaptak lovagoknak és a hölgyek se 70 fill. tőkekövetelés ennek 1909 évi sug hó
járásunk területéről a Kossuth pártba való belé gítségére siettek Meg ia szabaditták őket a 28 napjától járó 5'/» kamatai és eddig összesen
pésüket mint kültagok táviratilag bejelentették : csúnya kis állatkáktól, de egyben elég ügyesen 57 K. 10 fill. biróüag már megállapított költsé
Porkoláb Mihály dr., (Celldömölk) és Ostffy La elazed'ék ékszereiket és pénztárcáikat is. amit gek erejéig Kiskdc.sk községben alperes lakásán
jos Oslffyasszouyfa.
annál könnyebben megtehették, mert a pincérek teéndó megtartására /pop évi november ki 2J ik
és a vendegek nbhan a dicséretes törekvésben,
g órája határidőül kitüzetik és ah
— Erzsébet emlékünnep. Néhai Boldog em hogy ők is vulaniikép hasznára legyenek a höl- napjának4elelbtl
a;venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel
lékű Erzsébet királyné emlékére pénteken, Er gpekuek, velük versenyt kiáltoztak és őrültek hoz
zsébet napján, a helybeli apátsági templomban módját a ide-oda szaladtak A hölgyek nem győz hivatnak meg hogy az érintett ingóságok az
ünnepélyes istenitisztelet volt és ez alka ómmal tek eléggé hálálkodni WiUiamsiink Headnek.akik 1881 évi 4JC, tc 107 és 108 §rai értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek
az iskolákban szüneteit az előadás.
emelt főve távoztak diadaluk i-zinlielyeról. Am szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni.
egy
(
1
tektv.
aki
véletlenül
szinten
a
korcsmá
— 1 vármegye gyűlése. Vasvármegye közAmennyiben az elárverezendő ingóságokat
törvényhatósága, mint azt már je eztük lapu ik ban volt és végig nézte az egéaz jelenetet, utá
ban, folyó hó 29-én közgyűlést tart. E syülésen nuk ment éa letartóztatta a ket leleményes mások le <s fe'hlfog' altatták és azokra kielégítési
jogot nyertek \ olna.ezen árverés az 1881 évi LX.
töltik be a Nagy József halálával raegüresrdet' tolvajt.
t. c. 120 § a értelmében ezek javára is elren
tárvári főszolgabírói állást. A s: rvári főszolgahi
deltetik.
•
—
Aktuális
könyvtár
c.
alatt
nagyszabású
rói állásra eddig 3 komoly, i-zámbavehetó je ük
van. Ezek : Horváth Andor. Tubokv Lajos és Tu telj sen eredeti irodalmi vállalkozás indult n'eg
Kelt Celldömölk 1909 évi uov. 14-én.
lok Lajos. Valószínű, bogy a dönies Horvá'h és Bpe.-tett Szomaháxy István szetke.-ztésuljc-ii. mely
ZÁBORSZKY kir. bir. vhtó*. .
egy még egészen uj, rd ig ismeretlen téren nyit
Tuboly között lesz.
ösvényt Egy sajátságos irodalmi műfajt teremt
— legyei tisztviselők kongresszusa. A meg. Belevisí az irodalomba " művéari - eszkö
vármegyei tisztviselők országos egyesületén' 1; zökkel dolgozó aktuális hatalmas .erejét. Az első
Hagy. kir. iilUBTuntak.
választmánya elhatározta, hegy az 1910 évi kötet Godányi Zoltán munkája a .Repülőgépen
kongresszust június bó 4 éu és 5-én Siófokon az északi sarkra, melyben fantasztikus színben
Igazgatóság.
ecseteli az ötven év múlva történendő esemé
fogja megtartani.
- ,
198538/AI.
- - >• •».•' -. Mr>
nyeket Az ó regényében a repülőgép Oly köz
— üj kocsik a már. Tonalain. A kereske ismert foga'om, mint. ma a vasút vagy as auto
Feláru vasnti jegy váltására Jogositó
delmi miniszter egyik legujubb keletű rendeleté mobil, í.ra egy kor. 60 fii ér.
vel a máv. vonalain közlekedő vonatok epy uj
i — Kacagó szélhámosok a cim a 2" füzet arcképes évi igazolványok ki állítása é r a
kocsival, mentő kocsival fognak megszaporodni. nek,
me'yet külön iró Csolnoky Viktor irt. Két nár használatban levőknek érvényesítése
— Ksegésuégogy...Timegyénkies. A kos-. nagyszabású tolvaj csínyt beszel el szellemes,
IBIO evra.
,
.. . .
,
egéSMéj-agyi -állapot az aliapáa jjeleatéae gzerint humoros modorban s felemliü a
Az állami törvényuatósígT tisztvise-a^^vm^égyj^peSra^^
•i fóbpi baklövéseit és a postatolvajokat is.
kedvezőbb volt, amennyiben a megbetegiilesek fillér. Kapható az Aktuális könyvtár kiadójában, selók, valamint a községi éBkörjegyzók és
és halálozások száma c»ökkent, 8 a hevenyter- IV., Veres Puliié utca 14.. i i j g j j i
a rendezett tanácsú váwsok-tisztviselői
tőzó w ragályos betegségek i* kisebb számban
— H a legszebb karácsonyi ajándék? E féláru vasúti jegy Váliártitfvjbgisito arc
fordultak elő a nagyobb kiterjedésű (járványokat
nem képeztek. A kóresetek túlnyomó részét a, kérdésen sokan törik fejüket a karácsonyi ün- képes igazolványai a jWé lllO-ik évre
heveny, gyomor éa bélhurutok képezték, e mel-! népek előtt Kétségtelen, bogy egy karácsonyi leendő ^érvényesítés végi^e*taajgyar kilett gyakran észleltettek a légzőszervek hurntoa,|ajándék akkor felel meg rendeltetésének, ha rályi.. államvasutak • igazgstósigálioz (Bu
lobos7b*nf,lniai ja. A fertőző" betegségek összes \ szépsége mellett egyutttaí praktikus is.-Ma már dapest Andrássy ut 73—75). oiár beküldszáma-890 volt, ugyanU 856-al kevesebb, mint » ' « vau lakás, a.holltepfi-ne_diasittaek^ito
legkésóbb azonban december í r
az edző negyedben. Ezek közül meghalt 24,;kat Százszorta fokozódik azonban a hatás, ha hétók,
lakásunkat valamely kedves hozzátartozónak 31-ig okvetlenyi beküldendők.
vagyis a betegeknek 6 6 százaléka.
művészi olajfestményü, vagy kréta rajzú*arcké
T-I 1 gősgépkezelök és kazánfűtők legköze pe disziti. Egy ilyen arckép egyúttal a legszebb ,:• Azoknak az igényjogosultaknak, kik
lebbi képesítő vizsgái Sopronban dac. bó 5 nap a legkedvesebb és legmaradandóbb karácsonyi nek a folyó évben arcképes évi igazol
ján dg e. 9 órakor a Sopron városi villanj telepen ajándék. A -.Rifáel" fényképészeti és festészeti ványuk még nem volt, a jövő 1910-ik
fog megtartatni, A kellően felszerelt vizsgálati müintézet Bpest Rottenbiller Utca 4G a mellett, évre azonban ily igazolványt maguk ré
kérvépyek a m. kir. ket.. iparfelügyelőseghez hogy a főváros legelső ilyen müintézete, még szére szerezni kívánnak, az igazolvány
egyutt&l feltűnően olcsó áraival is az egész or
küldendők. Szent-György-utca 20.
szágban nagy -.népazerseéget «->ée | keeVettséget kiállítását ugyancsak a fent jelzett idő
— lágyai aviatikus, Kutassy Ágost a ma szerzett magának. Rendelésnél elegendő egy ben kell kérelmezniük. : .
gyar .aviatikust már akkor emlegették, mikor fénykép beküldése. Krétarajzok már 6 kor-tói
Különösen figj-elmeztetjük as erde
Bieriot Bpestre készült. Neki is van külön szer olajfestmények 10 kor.-lól feljebb rendelhetők
kezeti) gépe, Fahrmann-rendszerü bipl •nja. Ez díszes paazpaiurávai. R hírneves müintézet la kelteket, bogy az igazolványok érvényezél már m-g is kezdték a kísérleteket két fran punk olvasóinak készséggel szolgál előzetes felv. fsitéséért éa as ujak kiállitáeáért járó'.:
cia mérnök, Dufour Legrange kísérleteznek vele és árjegyzékkel. Megbízható ügynökök mindenütt
•1 korona "kezelési illeték m. kir. posta
s már, az első napok próbái is meglepték a cse felvétetnek.
I bélyegben rovandó le. A póstabélyegek a
kély számmal odaeresztett nézőket. Most már
magi.Kutássy 'is kezd, kísérletezni. Teljes szi
i ; főváros legelső fogorvosi Intézete, beterjesztendő névjegyzékre, vagy kérvünkből, örülnénk, ha magyar embernek is sike mely az ismert szakember, dr. -Batizfaly István —
rülne ,az európai hírre került aviatikusok sorá tanár a mütőfogáazat és a müfogászat iszakorvo- vényre ragasstandők- f e T
b a n helyt szereznie. Ez nem csak hogy egy kis sának vezetése alatt áll, Bpest, Károly körút 3
Készpénz vágy ekmánybélyeg keze
dicsősége, 1-nne Magyarországnak, -haiiem Buda- se.,alá e célra berendezett helyiségekbe helvez- ,,
P«
L» :JkJU&|b8zA. MtmeiititU -.aviatikusok tetett át. Ezen az orszá.' ban páratlan, direkt lési illeték fejében el nem fogedtatik.
egyik találkozó pontjává tenné, amint, hogy ide Amerikából hozatott felszereléssel és (épekkel
A hivatalok részéről beterjesztendő
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névjegyzékek az előirt záradékkal és a
hivatali pecséttel látandók, eh—
Ez alkalommal a nyugdijasokat arra
is figyelmeztetjük, bogy a folyamodvá
nyon a lakhelyükre illetékes közigazga
tási hatóság által igazoltatni kötelesek
azt,-~hogy 'semmiféle díjazott tisztséget
vagy fizetéssel járó hivatalt nem viselnek.
Budapest, 1909 november 8-án.
Magy. kir. állatnvastak
Igazgatósága.
(Utánnyomás nem díjaztatik.)
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0
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0
0
I á n - kir. áll. vasutak.
0
Igazgatóság.
317979. C. III. szám.
A magy. kir. államvasutak igazgató 0
ságától nyert értesítés szerint 1910 január
elsejével a magyar vasutakon közös díj 0
szabás lép életbe, mely személyek, pod
gyász és axareaz áruk és kulyák szállí 0
tására vonatkozó uj üzletszabályzati hatá- 0
rozmányokat és póihatározmányokat, va
lamint az ezen szállítmányokra vonatko 0
zó közös díjszabási határozmányokat tar 0
talmaz. Ezen közös díjszabása hazai vasuiak egymásközti forgalmában - a szóban 0
forgó szállítmányok lebonyolításának egy
sserüatéoére, valamint az egyöntetűség
tekintetében igen előnyös újítást képez.
Ugyanis e naptól fogva a m. kir. ál
lamvasutak, valamint az üzemébon álló
vasutakon a személy és podgyászforgalomban érvényes díjszabási határozmányok érvényen kivül helyeztetnek, illetve
as emiitett díjszabás résszel egyidejűleg
kiadandó uj határozmányok kai pótoltatnak.
Bpest, 1909 nov. hó 7.
A kereskedelmi főosztály : Az igaz
gató helyett:
MÉHBLY
kir. tanácsos, főfelügyelő.

o

építési irodát és vállalatot' létesítettünk.

0

0
O

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé
sét a legkényesebb Ízlésnek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben;''
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint 1 örkemencék
építészet csatornázások,

átalakítások

és

tatarozási

0
Ö

munkalatok elkészité

sét a legjutányosabb árban.
A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, — egyedüli
tőtörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é. épitetó közönség 1 e gk é n y o s e b b igényeink is megfelelhessünk.

O
0
0
0

A m. t. épitetó közönség szíves pártfogását kérve maradtunk.

0
0
0

kiváló tisztelettel

Horváth

i

Tostvérefc

0
—gr
0

lálajikoiók

Celldömölk,

Dömölki-utca.

Schleiffer ház.

l

SZŐLŐOLTVÁNY ELADÁS.
Aki egészséges, olcsó, szép
szőlői akar,bizalommal for-

VITYÉ M KLÓS
lelkiismeretesen vezetett
oltvány telepéhez Ós-Csanádon (Torontilmegye)
ahol szokvány minőnégü I .
rendű fás, gyökeres éa sima
zöldojtványok, bor éa cse
megefajok, valamint ame
rikai aima és gyökeres szólöv- sszók, nemkülönben
ugyanazon fajok I I . rendis
osztályzatban a legolcsóbb
árban kaphatok.
Gyümölcsfa és rózsaoltvá.
ny okban nagy választó..

szitut, fajtisztuágért jót.ílva, legdúsabb 'választókban ,
a már évek óta elsőnek és legmegbízhatóbbnak j
ismert:
u
EÜKÜLLÖHENTI ———
|

Kitüntetve exist irtai Fees 1907 .'•
Bronzérem Veszprém 1994

H E I N

o

Tisztelettel van szerencsénk a m. t épitetó közönség l>. tudomá
sára hozni, hogy Celldömölkön

0
0
0

0

Építési iroda.

ELSŐ SZŐLŐOLTVÁNYTELEP \

M A R T O N

Tulajdonos: .
Saipari Frigyes I t d f y t i 71. szia.

a =i cs z e r Ír c s -z.L 16

Székesfehérvár, Kossuth L.-utoa 2 szám.

(Hagykilkiffló-m.)

Faj ea árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
A számos elismerő levél közül itten csak egy : .
örömmel értesítem, hogy a küldött szőlőoltványok szépek és jók voltak, — kivétel nélkül '
mind szépen fakadtak s gyönyörűen fejlődnek. —
Aa eredménnyel nagyon, megvagyok elégedve a
miután az ás ön éreeme, fogadja érte köszönete
met Tisztelettel,
Nagyazantmiklóa 1909 július 10.
UU
Ufüé
kir. járás biró.

Tessék képes árjegyzéket kérni:
A z á r j e g y z é k b e n találhatók ar o r s z á g minden ré
széből é r k e z e t t elismerő levelek, e n n é l f o g v a min
den s z ő l ő b i r t o k o s m e g r e n d e l é s é n e k m e g t é t e l e előtt
az i s m e r ő s s z e m é l y i s é g e k t ő l ugy szó, mint i r á s b e lileg b i z o n y s á g o t szerezhet m a g á n a k fenti s z ő l ő telep feltétlen megbízhatóságáról.

Ajánlja aaját készitményü hangszereit
és dus raktárát u. m.
Iskola hegedik
6-8-10 kor.-tól lelj.
Harmonikák
3—5—10 .
Fuvolák
2-4-8
.
.
Oramaionok
_ 34- 60 70 .
' » •'

0

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
á r u o s z t á l y a Celldömölk
Magyar kir.

Pedál nélkül
Pedállal (szalon cimb.)
lignon <
Pianine
Harmonimnok

60 kor.-tól félj.
120 . . .

Zongorák:
600 kor.-tól felj>oo .
140
.
:

Hangszerek részletfizetésre ia kaphatók

Ganz és

Mindenennili hangszi-rjiivitások sznkszo-

riien is lclkii.-me rétesen
tszkfazültetnek
Kégihang szerek megvetetnek es hecseréltetnek. Az ös>z'3 hangszerek alkatrészei
. kaphatók.
••saaBaasam«»fJs»s»^^

KitEntélve ezfifl érem Pécs 1907 =
BronsÉrem Teszprém 1904.

Tsa

államvasutak

gépgyárának

leti kép viselése és mintaraktára.
Fióktelepek:

0
0
0
0
0
0
0

ö

prémben. Csornán

Mindennemű

, -

a

:

é s Zalaegerszegen.

gépek é s szükségleti

0

kerü

Muraszombaton, Sárváron, Vesz-

Dombéváron, Sopronban,

gazdasági

ugy

részv. tára. motorosztályának

cikkek.

0
0
0
0
0

raktára.

0
0

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajmivelö eszközöket,.cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra,
Állandó nagy. raktár., műtrágya, .müfakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötétnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.
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.Nvbmlatottt a kiadótulajdonos .Vörösmarty'-könyvnyomda éa hírlapkiadó-vállalat gyorssajtóján-Devecserben 1009.

