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zás, mikor ez alapon és ebből eredten rendeletek már felmentenek attól, hogy
Hagyar soviniztnns.
inindeu téten és irányban hirdetjük a tér- társadalmi óiwinyilvánulásaink vonatkozá
Mimién igás magyar politikus ideálja foglalást, erö.sbödést ós haladást. Avagy sában ez eszme es tü/ekvés szolgálatába,
az egy.-éges magyar nemzeti aljam. Sütőiéin mi hirdetjük, hanem ellenségeink nt szegődjünk. Koránt sem. Sőt épen ez
politikai érzés xétn kell hosz í,. ugy álta- fogják reaak mint ö«kt>nyi, mint zsar a tér, ez a mező az, ahol helyt kell állni
Ihiiösilbató e tété!,. Iijjgy minden igaz ma nokságot? Bs mások, elsősorban a ha minden magyar, embernek, szerepet kell
gyar ember ugy szeretné megalkutottnak zánkban éíí> itemzi-iiséeek panaszolják tel vállalni minden hazafinak..éa be ia tölteni
tudni Magyarországot, hogy ez a nemzeti í igy vesz ruluk tudomást a nagy vilá;;? ezt emberül.
jellegzetességtől duztzadó, egységes ma Oh ueiíi ! Csak au'.yi iz isuz,- hogy növi
Egyház, társadalom, egyesület, csa
gyar és nemzeti legyen Százszor nieKbe- Mumusunk szük láikörn. többnyire trá'.i- lád, egyéni élet viszonyok • ind-atind al.- ez.vjt,. uaa'a;ej^ ^ ¿ ' # , 1 ffrtfr^n-r¥ttto---»""Y síaéaWn^Mrr'^lr^^
hogy mily erőt foglal magában epy egy coloritjakéni célzatosan télhasznált fellot-- i s német litburgiálig nyelvek eldöbbeutö
séges nemzeti állam és kapcsolatban ez banás. Tartalmi urt-je-Jlsúlya, uyomatéka százaléka, a nemzeti közművelődési, iazel a kiuo- megbizonyodá* a mi ii--zUnkre. alig vau. Mi tnarud hál léuyegbes, való uteretlerjesstó, dal, ének, ós zene egye-,
hogy mennyi, de mennyi tényező, eszköz jában ? Tünetek, m.-lyekot eredmények sületek, az ilyen alapon szervezkedett j ó - „
és alkotó éterii hiányzik nálunk ahhoz, nek szeretnénk feltüntetni.- ha javunkra tékonysági egyesülések, a magyar föld
hogy nemzeti államról beszéljünk. Egy szolgálnak és letagadhatatlan eredmények birtokot megszerezni törekvő nemzetiségi
frázisban merült ki minden gazdaságunk az egyes uemzetiségegk javára, melyeket pénzintézetek, idegen nyelvű, a tanítás
és ameljet ideg bőnek, mindent magában tüneteknek kicsinyelünk le. Tessék csak szabadsága álul biztosított nevelő intéze
foglalónak hirdetünk) mii-or csak, ezzel körülnézni egyéni, családi -életviszonyok, tek es iskolák, nyelv szerint tagolt tár
és kizárólag ezzel akarjuk megalkotni a kulturális, társadalmi, egyházi és állami sadalmi csoportok és alapszabály - szerint
uenizeti államot. És micsoda ez a frázis: közigazgatás terén ! Soroljuk is fel eze kifejezetten bár nem körvonalazott, ha.
magyar xovittismus.'Ebbeu a fogalomban ket! Miért tegyük f i Ujabb szégyenkes/t- nem" minden törekvésben ekként jelent,
merült ki minden törekvésünk. ,.,
sül, vagy okutasul ? Ndiu sokat érnénk' kezó asztaltársaságok, körök és caopor
. .'; ! Joggal feltehető az a kérdés, vájjon vele. Komoly aggodalom kell. hogy el j tózatok eléggé ismeretesek mint olyanok,
valójában, tényleg és igazán beszélhetünk fogja lelkünket, ha a jelenségek, ered amelyekben nemzetiségi hangulatok, cé-,
e mi magyarok nemzeti sovinizmusról ?j menyek hatását vizsgáljuk. Pedig foglal- lok es irányok túltengők.
Vau-e alapja kérkedés számba menő hi-j kőzni kell e jelenségekkel, foglalkozni
Túlzás, tudatos elferdités ugy állítani
valgasunkuak, mikor melldöngrtvu. mintj erős nemzeti érzéstől áthatottau szívós fel a nemzeti egység megteremtésére al
csalhatatlan arcanuutot hirdetjük soviniz-1 kitartással, van következetességgel és kalmas törekvéseket, mintha ezek a tár
rítusunkat, mellyel és c«ak amellyel ama-; néni lankadó buzgósággal. Nagy tévedés sadalmi, kőzpolgári, avagy egyéni szabad
gyar nemzeti államot felépíthetjük ? .Mert azt hinni, mintha csak az, állam hatalom ság korlátozást céloznák éa mintegy erő
mérhetetlen öntelenség :iz, mivel faji gyakorlása kőrébeu politikai, vagy közi- szakos kézzel, t ú r v a módon nyúlnak bele
suppramaciánkról, beleolvasztást képessé igazgatási körletben céltudatosan teljesi- a viszonylatokba. Nem. Mert más a haza
gütikröl és ennek erejéről beszélünk és:tett tevékenység és e téren és körben fias érzés és más a sovinizmus. Hazafias
•ütokrataságra valló erőszakom fennhéja- jól, rosszul végrehajtott törvények és érzés a lélekből fakad, az anyatejjel be1
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akart eddig felytatott kor hagyta el a műtermet, amiker alkonyodott.
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vászon marcona alakjait. Lelke visszanyerte es
A csatakép.
ót a munkahoi 3 visszanyeli alkotóerejét és energiát. Az a tudat, hogy dolgozik, inérzatesie
I r t s : PaloréU Andor.
j ambicieját.
tette, vére élénkebben lüktetett s egyébként sá
Ráday Ferenc festő volt és szerelmes. FiaEsti- még beszélt szerelmesével s közölte padt arca most pirossá változott. Hasanos és
tal lelkét az akarás nyugtala titotla. MiivásziJ vele legujtbb munkatervét, s egyben megkérte, értékas embernek érezte magát s ez még jobban
hajlamai a nagyobb arányn kompozíciókhoz von-{hogy mostanábüit ne látogasson fel bozzn, mert sarkalta es fokozta már már haayatlé munka-*
zották. Egy k'nsszikus stilU képeu dolgozott Meg!minden idejét ennek a képnek szenteli. A leány kedvét. Csak attól fáit miadig, hogy a leány
akarta festeni a világhistóría egyik legnagyobb' nem rajyon.örUIt ettuek a váratlan elhatárolás- egy szép napon bekopogtat*~hozzá. -elveszti ön
csatajelenttét-Mapáityos-waibnn a világtörténeK-nak s rövid bearélgetés után -elvaltak'
uralmát, bebocsájtja és a munkának vége szakad.
met lapozgatta s.krpzeleteben megeleveuedatti
Ráday másnap regiéi hozzálátott a munka- S amikor e leány Igy eszéoe jutott, szinte han
előtte a letűnt korek romantikus harcai, azokból; jához. A md'ercrn njtajaho- kifüggesztett egy kis gos szóval biztatta magák
akart
egy az
inesrázó
kiragadni
vászonra | cédulát azzal a felírással:
— Nem, nem bocsájtom ba, ba belehalak
rögzíteni
utódokjelenetet
szamára.
Végte és
a harminc
Nem vagyok itthon
is! Ami- ezt a képet el nem készítem, látni sem
évas haboru történetéből kiragadott egy fejezeBarátait hallotta,
nem engedte
tet s nagy lelkesedéssel hozzálátott a niegfeaté-! ben sokszor
aiöíiitmagához.
jönnek MunltnközöBmerésel akaróiul
A rendszertelen szintomegekból lassan kia
B é h e z . A sok Isha időpazarlás után elhatározta, barátai 8 olyankor visszafojtott lélekzettel lesle
lakult a csatakép alapja. A Vászon alakjai már
hogy nem mozdul ki addig múterm-tból, amíg e mikor mennek el. Aztán tovább dolgozott,
nagyarányú munka alapvonalaival el nem készül.
így multak el a napok s Ráday csak ak- éledni kezdtek. A távolból nézve, ugy hatott a
1
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Gjttjtőtelepek: IV., Váeiu. 51. — V. Lipót-körut 16. — VI., Andrássy-ut 50. — VI., Gyár n. 23. — VII., Izabella-u. 0G. — VIII., Rák*e»i-ut 78. — VIII., Ollői-ut 30.
Vidékről hozzam festés, vagy vegytisztítás végett beküldött tárgyak mindenkor a
legnagyobb pontossággal, gonddal, valamint a legmodernebb technikai eszközük felhasználásával szakszerűen k-zeltotnek. ^
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haza hiányzik alaposan képzett női mun
szívott- színtiszta, iga*^rzéaé, az »mberkás. Alápus; t u r n é i k u l nem leket,semmi
nek : államalkotó., fetui)l*.rléi,, jmgy igondoféle pajyjiu ^Wájzujni. Ne -,,sajnálják ,tfh
lat. A iMviuiimtu,- ftiplpmaeerU délibáb, , , A «fr fceyéa kiv^llel,,*HMÍ)l», » C M hát a nők a teljes kiképzésre szükséges
HF*" > • * - ' M p M
i f l ^ l m i l Í4db»n«j(ierelií!rt kerejsni tevékenységé időt még. , akkor sem, ha azzal, a biztos
^..bjkfUPíBlölMilílc iarMMjlüu-, aek kojrét,sicí^^kker, lépr.^.keiiáiiórke, tudatul,.lépnek » i j ^ i ^ é r k c r e s ^ á l y á r s v
Jtt««|iÍMfcnek S MÖ p%áf^.,-liife»: ,Mlv*tottság, V J M J X a hogy előbb-utóbb férjhez mennek. Gofckalmakkoi-ii öbioa torokkal üir- szükség és kényszerűség kergeti rá. De doljtik meg, hogy az alapos készültség
dstjük magyarságunkat.; ex még. uem akkor is vágóéiként mindig a férjhélme- nek az életben bármikor hasznát vehetik,
•lég, ha.garnírozva vau is a magyar suj- nés eshetősége lebeg lelki szeme előtt, mert n hirte'en sorscsapisok- ellen nem
tásu ruházattal, pengő sarkantyúval, zo-. Tapasztalhattak aokszor, hogy milyen gyö- véd mez; még a legboldogabb házasság,
máneos tulipán gombijuk dísszel A ben-j nyűr(lséggel s készséges örömmel vetik a legnagyobb vagyon sem. A szerető
nllnk élö- érzések, átualottsagiiak cselek- sutba a leányok a legszebb oklevelet te. gondos férj megbetegedhetik, vagy meg
vó tevékenységgel i * párosulni kell, hogy! ha egy méretett férfival léphetnek bá halhat, a vagyon pedig elpusztulhat. Mi
tetteinkben öntudatos terveink által uyi-|zasságra. Ezért aztán nemig készülnek lyen áldás, hit ilyen kétségbeesett és vál
Ütközzék meg ez al eszme, ez a törek- kellő komolyságai és elszántsággal a ke ságos pillanatban u saját erőnkre és tu
vé».
S minél
tn.élyebb,képes
igazabb
alapja
vau; nyérkereső pályára. Mindegyiknek ott dásunkra támaszkodva nézhetünk farkas
enuek.
annál jobbau
áthatni
á* etn
bértömegek nagyobb rétegét, mert így lappang titokban lelke méh én ez a gon szemet a sorssal s azokról is gondoskod
nyeri meg benső értéke alapján a. társa dolat :
hatunk, akik ráuk vannak utalva. A tu
— Minek frlrjem. marjain magamat dás és készültség nem ártott meg senki
dalmi túlsúlyt is. Az a frázis, -mely min
annyira,
amikor
előbb
uióhb
ugj
is
téri
ket a magyar életfelfogás, faji gondolko
nek, ellenben hiánya a mérhetetlen szen
zásnak akar meghódítani, meggyőzve ke- hez megyek.
vedésnek, nélkülözésnek és megaláikoA kenyérkeresettel való foglalkozást dástiiik volt már forrása. Keressék a pro
vésbbé, mint kéttyszeritve, az a törekvés,
mely legtökéletesebbnek hirdeti az egyes a legtűbb uő csak átmeneti foglulkosás- duktív pályákat, amelyen meglelik fáradfaji kiváü^pk alapján ..alakult..jellegzetes nak tekinti a nem k*»zül rá kellő alapos* ÉAjmfc írvflfw/tlgaAI A l^^-"*odllktÍVrthh násággal.
Sajnájbik
jut, maz "'őt
«níesl"és. gónaóTkozaat é s " mjtu atnaso- és
költséget,
amelybe
alaposfaradságot
kiképzés lya most a kereskedelmi és iparművé
nulva, átgyúrva, a viszonyokhoz alakítot kerül. Az olyan pályát pl., amelyre 4 - 5 szeti pálya. A tudományos pályák közül
tál* helyesnek felismerve a kényszerítés évig kell készülni, hacsak lehet elkerü az orvosi és gyógyszerészi pályát lehet
erejével lép fel auuélkQ), hogy a leta lik. Azokatapalyá kai legjobban,szeretik mey- ajánlani. Az utóbbit csak azonban akkor,
gadhatatlau számbeli túlerőre támaszkod re rövid időn belliiéi készülhetnek. El végzik ha az i'letó nő igazáu nem számit a férj
va jelentkezzek : nemcsak tulteugés, egy a polgári vagy felsőbb leányiskola 4 osz hezmenésre, mert az orvos, ha hivatását
oldalúság, hanem valójában önkényes is. tályát, a legjobb ese ben a kereskedelmi komolyan veszi, nem ér rá a háztartás
tit Ennek dacára, a magjnr államnak iskola egy éves folyamát, vagy végig Ital- sal és a gyermekneveléssel foglalkozni,
eddig csak papíron levő magyar nemzeti gatnak 1—4 rövid lélieletü kurzust és ez a diplom it pedig kár H fiókban pihentet
suppremuciájat biztosítani kell. 'l'öbb, fou- zel be is fejezik kiképzésüket.. Csak ter ni. Legmeddóbb pálya jelenleg u tanító
toaabb -jelentőségű . e tétel..mint talán mészetes. hogy ilyen kevés készültséggel női és a posta, meg a vasúti hivatalnokmaga a magyar állam fennmaradása. Mar nem boldogulhatnak kel őképen a kenyér nöi-pálya. amely annyira túlzsúfolt, hogy
pedig.nemcsak- nemzeti. hiúság, évezre kereső-pályán, hanem vagy leszorulnak annak, akinek nincs jó pártfogója, 10 16
des hagyomány, hanem nemzetközi, poli róla egészen, vagy pedig c.-ak uz alanta évig is el kell várnia, inig kinevezik.
tikai szükségesség az, hogy a magyar ál sabb munkakört tök Imiik be rajta.
És még egyet; a házasságra való k i 
lam, mint ilyen éljen és fennmaradjon
Kiváló szakemberektől
hallottam, látás ne legyen keréktöróje a hivatásra,
és nem a magyar soviuuinius, nem a faji hogy Magyarországon majdnem 60 száza készül* nőnek, hanem busditója és ser
túltengés köveloiinéiiye, . htnem a létez lékkal nagyobb a kereslet a kellően ki- kentője. Gondolják meg a nők, hogy a i
hites, a fenn mára das nagy kérdése e ha- 'képzett női munkás iránt, mint a kínálat. alapos készültségükkel és tudásukkal a
iában, hogy minden ember szívben, lé Elsőrangú cégek kijelentették, hogy kény férjnek nemcsak szerető felesége, hanem
lekben, tettei, által, erzé-ben és gondol telenek külföldi portékát vásárolni és ide hűséges segítő hajtársa is lehetnek min
kozásban magyar legyen:- '
gen munkaerővel dolgoztatni, mert ide denkor,- baj és gond közepette. Ha a tér
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képvázlatba egé<s szürke ködfátyol borulna egy
háborgó leanegre, k.izeiről pedig a Minek össze
futott**, es «rIelwetlen, .r.ava.rus.káoszt alkettak.
A modern festés lernieszetrajia rz. A kepék
csak bizonyos távlatból alaknlnak .ti.

A leány volt Ráday lázasan nyitotta ki a agy jár. De egy pillanat múlva ojra visszatért
műterem ajtaját s ott az ajtóban egymás nyaká- a bizalma s csak enynyit mondót:
b.oruhak Jlgy-két nissedperc után a leány kibiw— Nem értesz te a pikturáhos 1
takosott a fiu karjaiból s leült a kerevetre. Rá
Aztán leült a leány mellé s ölelések és csókok
day as ajtót - becsukta s odaült a leány mellé. | ^ á ^ ^ g i | ^ ^ S B ^ j ^ ^ ^ K M ^ ^ g s t é ^ ^ t i ^
itam
íélte, hogy kis iát mulvs eszel is elkészül, rád. most mielőtt jöttei.
leányt ész nélkül, vadai,, szerelmesen, szomjas
i újra szer.Jméuek szentelheti idejét. Mióta
- — Elhiszem, de ha én nem jöttem volns, lélekkel.
* ktp testeséhez hozzáfsgott, ezóta a leányt nem nera jutott volna eszedbe, hogy felkeressél —
$ ettél a naptól kezdve Ráday nem nyűtt
látta pedig sok-sor lehanyatlottá keze munka- felelte szemrehányóan a leány es tovább besnék többé a képhez. A délelőttöt barátjaival töltötte.
- közliea s tépelődött,, küzdött, magával: elruenjerr-e Eg»szen e hanyagolsz egy rongyos kép miatt és Délután meg a leány látogatott fel hozzá. Ismét
a leányhoz estére V Mimiig lekíz.löt.e szive Iá- ezek-után el akarod velem hitetni még, hogy nem-törődött semmivel. Reggel, ahogy felkelt a
zongáxát. De' aiost ugy érezte, hogy Bem bírja szeret.>z
leányra gondolt, egész nap a leány csókjai, öle
soka, kell ui ir, hogy láss. a leányt 8zomjaeta
. — Per<*e. hozy szeretlek — vágott közbe lései izgattak az agyát.
7 ' a'csókját.'ai' ölelését, sóvárogta, lesie, hogy nem s fin. .Nagyon szeretlek, ezerszer jobban, mint
Míudennap njabb erővel hossá akart látat
jön-e. Ha valami >ajt hallott m ajtaja elüt', azt azelőtt. Hiszen azért dolgozóm, azért küzdök, hogy
hitte, hogy o uz Kipirult arccal oduioham, fel valami váljék belőlem. El akarlak venni felesé a kép befejezéséhez, de akaratereje cserben
tépte az ajtót, remeitett s mikor lattá, hogy csa gül. Pénzed nincs, nekem sincs e hogy valamire hagyta. Nem bírt dolgozni.
Egy délután ismét ellátogatott a ieány Rá
lódó.t. irmát a vatzou e é alít és dolgozóit tovább vergődjünk, dolgoznom kell. Érted édesem? Az'án
fauat tus, lázas rajongássá 1lelkeit és nagy_mege|égeiléssel mutatta a leány dayhoz s nio<olyog?a_kérdezie;
— Meg nem -kész a 10.000 forintos kép?
Uclu án Von is Ráday végigt-rült a inüte- nak a befejezés alatt álló csataképet:
/
rera pamlagon és pihen-. Melyen e'guiHlolkuzva .. :r~-.Litod, két hét alatt befejezem a képet
— Nem. Nem is lesz keti soka I
fuj n a kac r íii.-tl; irikáknt a magárba. A leá és aztán kiállnom. Ha akad ra vevií kaphatok
Erre a 1< ány vette as ecsetet s kacagva
nyon járt az eize, Ogy erezte, hogy már nem éne vagy tízezer kmoná'.
mondotta: in jd én befejezem. Eszti végig Má
bírja IM lo.iább nélkülözni Ma kell, hogy lássa
A leány erre felhigyityesztette az ajkát.
zolt a nedves v.iszoiioa és eltörülte az egész alőt-, De eaih.iiia, e;.v uugjed, Vrgy egy.fél ér»r»,
."És' akad olyan bo mai aki lizeser koronát koras. Had iy erre dühösen felugrott es ráordított
aztán megint elválnak Ki is határozta, hogy ad eztrt a képért ? Meglátod, ha elkészülsz vele, a leányra :
este .felkeresi Tah.n a munka is jobban megy' hogy igaz un van Sose fog,, i tudui eladni ezt a
— És most tikiro.li, bestia!
akkvr.
vásznat. ()-o-»ht> volna, ha az időt velem tölteA.Jeáiry égő, piniló. arccal vette a gallér, . Ajeint hy. fo.idol^ezik, .vattki jiopog az néd-Hidd el. -.
—
jját éá^nduU.kifelé az ajtón. Ráday pedig síré
„
aJt-H. A szive nie.iloiiliaiit. Gyor<iin felugioit,
A festó szó nélkül hallgatta a leányt-s szemekkel ugy állt a mű erem közepén, mint aki
OlU:o'-.a:it az hjtúllo/ és kis. óh.
ugy éiezty, bogv igaz't mond. Hiába fesl 6, egy csatát elvesztett. IC,-y csatát, a« utolsót....
— Ki es V
hiába töd magát. Eddig még egy képét sem
— iia vagyok — volt iá a válasz.
birta behozni a tirtaira. Hátha ezzel a képpel is
;

r

'itt*.
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:ft, meggyőződik róla, hogy a nóben se
gítőtanára lel, akkor ö is künuyebbeu
fogja magát rászánni a házasságra és
nem keresi a sorsán raló könnyítést
•gyedül a gazdag menyasszony megszer
zésében.

r

estaneiába ne jnsianak. Uásodik helven az an rob'áktól nagyrésiben, • melyik romlását ok«s^
gol király áll, ki 6—7 ezer. levelet i újságot kap hatják. Decamberbea januárban kell tehát először
mig a mi királyunk cimére 3—400 darab jön. fejtem, másodszor márciusban éa harmadszor
— A kórMxi betegek karácsonyfájára még augusztus végén, szeptember elején. '•--!>
adakoztak: Kováéi N. 80 f. Ország Gizella 70
kirijlVllltlléie Hiteles, for- '
fillér. Verbőcyné, Nagy Pálné, Gombás, IÍ N. rásból kapjak a hirt, amely Nákó Sándor, gróf
Berta Jónet, N, N Károlyi János, Kaufmann, volt fiaméi koracánvzó tetemes kártyaveszteség;
Rosenheim F., Szagán Jánosné, Juray A, Német ről szól. A játékban részt vett a kormányzói
Uárkusné, Kövesiaé, Spielar Edéné, Hajas Iné, WvDl Paneera táblabíró, egy párizsi hölgy és több
Klapperné 60—60 fill. Szabó Imre, Slern • Jő- kibic. Nakó gróf ez alkalommal kerek másfél
zsefné, Horváth János, Katona Fülőpné, Hucht- millió koronát veszített.
"~* — ' .;
ÚJDONSÁGOK.
hauser Ede. Szegáll, N. N.' 50 —50 Hl. Tory
\KéstoJ
.s-rszisi
... - 8zerkesziőjáítak kerébóL Hiilípuuk-s^i-- György, Heimler K., Lándlerné. Deutsh Inna, . — Hltftzir ügyvét
A
Magyarországon
bekesxtó tulajdonosa változott viszonyok folytán uj Bcheiber Kérné, Kohn 8., N. N. Hercfeld. Bálinti jegyzett ügyvédekről most tették közzé a hitelei
évkorátvette veszprémi lapjának, a .Veszprémi István, Vince I., Horváth Jenöni. Németh L.-ué, statisztikai adatokat, a melyek -azt rantatják,
Napló" függetlenségi éi 48-as Kossuth parii pol. Takács Ferenené, Rupert Jánosné, Péter Mihály, hogy az így védek, száma hazánkban állandóan
lapnak felelős ezwkesztői tsztér, minek köveit Vadócné, Steiner Lajos, X. N. Fisherné, Steinerné és folytonosan szaporodik. 1904 végén béjegyzeft
keltében a „Kemeneividék" szerkesztíi teendűi- Berkes János, Molnár János, Csillagné, N. N. ügyvéd volt 5300 él 1908. év végén 6215. A bu
. helyette Bakonyi Imre nr végzi, aki a szerkesz Hervay, Pálfyné, Marosvné, N'ómethne, Károlyi dapesti
bizottság előtt a legutolsó
tőségi irodában szerdán délután és csütörtökön Józsefné, Szalay. 40—40 fillér, ffrenkivül meg héten 84ügyvédvizsgáló
jelölt jelentkezeit, ezek közül 51 okle
•délelőtt található.
számosan adakoztak 20—30 fl lérekat.
velet kapott, 33 nem képesittetett.
'-.. .
t Wagner Lőriac HzMt A nemeidomölki
— Házusáfi ajiiltL Nem kösöjitees rek,— InWllílÓ migyei lap. A .Muraszombat és
apátságnak gyásza van. Egy tétjei évtized óta Vidéke" most uj évkor lunepelte meg fennállá [lámeszméje támadt egy párizsi könyvkiadónak.
működő érdemes apátja, Wagner Lőrinc József sának 25 évei évfordulóját A derék lap, amely Hogy a közönség kíváncsiságát a nála megjelent
dr., tüdőbaj következtében f he 4 én d e. 10 ott a határon a magyarság szempontjából fontos uj regény iránt felébressze, a legolvasottabb új
órakor visszaadta lelkét Teremtőjének. Már bosz missziót teljesít, jubileumi számot adott ki.
ságokban a kövoikező hirdetést, tette közzé:
i m évek óta többször jelentkezett átkos beteg'• - . .Nőül mennék valóban művelt, nem minden•
£
—
ríhnitett
jtejgjjfau
i
m
t
.Totter
«ér«, mig a atár amúgy is [dóefhb•»»r"'»«
n . i fé-Kt... ... ÍII.M..V. 1..^
fcSJ)
T0ü' voTFSBlJúHiM Jai saUilUságl UriuiotTTHtom' kileg ás testileg egyaránt ahhoz az eszményi
gyászjelentést adta ki az elhunytról: A pannon bathelyi kir. törvényszék a mult nőnapban okírat- hőshöz, akit X . . . . az é
.
cimli
uj
regényé
halmi szent Bem-dek rend dömüiki apátliga Isten hamiiilás cimén elitelte, mert egy pályázatnál ben olyan megkapom raján- meg. A szándékom
valami
olyas
furfangot
használt,
melylyel
magát
akaratán megnyugvó lélekkel jelenti, hoay jutttyteljesen komoly. Huszonkét éves nagyon csinos
lágos és főtisztelendő Wagner Lőrinc József a tette a pályázók közt a legidősebbnek Ae Írnok, nak mondott amerikai nő vagyok,, huszonhárom
Böld. Szűztől nevezett deinőlkl apát, a hittudo- kit Pintér Lajos dr. ügyvéd védett, fellebbezett millió tloll.it' vagyonnal. A fent emiitett feltéte
mányok borostyánosa. kiérdémült oki. fójrimn. ta el,telese miatt fellebbezése sikerrel is járt, mert leknek megfelelő férfivel azonnal házasságra lép
nár, a S/ent-!stván társulat tnd. és irodalmi fő- a győri kir Ítélőtábla jogerősen (elmentette a nék. Szegénység nem akadály *
Apáti szentszék tanácsosa f. é»i jan. hó 4-én i. vád és következményei alól.
Ha a regény ezzel a reklámmal nem viszi
•e. 10 órakor a vég.-zentségek ájtalo-i . felvétele
— lénáiloaások Vaiaagy"bei. A megyei fel legalább is félszáz kiadásig, akkor mar nem
után tüdőbaj következtében elnutiyt. Született hármas bizottság javaslatára a földmiveUsügyi lehet bízni a házasulandó legényekben és a dol8oproub»u 1841 márc. 1-én a-rendim lépett 185ÍÍ miniszter az 1910 évre Vaavarmegye területére larkiralynók vonzóerejében.^'
szept. 8-án, áldozó pappá szenteltet* t 18(15 aug. a következő fedeztetési állomásokat létesítette :
- A |aziasági él«t fejlődése. A Ny. F. G.
2411, mint tanár működött 1900-ig; düniülkí apát Alsóbeleden 2, Alsóságon 8, Csehmindensienten
1900 Ma. Az engesztelő szentmise a megboldo- 2, Felsőőrén- 2, Karáesfán 2,_ ,Ki«unyomban . 4, E. igazgató-választmányi ülése. A Nyugatma
gyarországi Földin ive lok Gazdasági egyesülete f.
.lt lelki üdvéért f. hó• 7-éii,. pénteken délelőtt Xagygencsen ü. Szombathelyen 2, Vashidegkuton hó '3-án tartotia Lachi'e Hugó igazgató-elnök orórakor lesz az apáUági .templomban és köz 4, Ikervaron 2, él Muraszenteseii 3 mennél
száegyülssi elnök országgyűlési képviselő elnök
vétlenül utána fog a helvheli rendi lirbol ban , - I t f j n lttt Matt* Andrii jh. Unter letével ez évi első igazgató-választmányi gyűlését.
«r»k nyugalomra tétetni. Kelt Celldömölkön.1010 tastitó
T Németh András bánok szentgyörgyi ta A gyűlésen .jelen voltak; WaUner József egye
január 4-én. Az örök világosság fényeskedjek nító keresztülátázván Jáuosházán. értesült arról, sületi alelnök esperes pltbános, dr. Szabó István
neki! A (zen-Benedek lend egy kiváló tagját hogy ott másnap
kántor-választás lesz. Leszállt egyesületi ügyész, igazgatóségi tagok, Felkl Jó
vesztette el Wagnerben akit hosazu időn keresz hát és az utolsó órában
kitűnő diplo zsef felügyelő, Rothermana Vilmos egyesületi tit
tül a növendék papok tanáraként alkalmazott máját. Kellemes hangjávalbemutatta
<í»..ff nép közül- Saul kár és Vég József egyesületi segédtitkár.,Elma
Pennonliiliuán Népszerűsége és szívjé-átra foty- ként egy fejjel kimagasló alakjával
egy csapásra radásukat kimentették. Illés Ferenc nagyprépost
táa érhette csak el art, hegy. midóa Hollós;
a hívek jóindulatát, és ezzel a Polgár és Szabó János igazgatósági tagok. Az elnöki je
Jusztinián dr. elhalálozott, a rend. bizalma ot megnyerte
Litván nyugdíjaztatásával megüresedett káiitorta- lentésben Laehne. Hngé igazgató-elnök beszámol
válaiztotiu utódjául az. apáti tisztségre. A kápol nitói
állási elnverte Xéi»etb22évei.állását újévkor az egyesületnek a legutóbbi ídóbea a népies gaz
nából csütörtökön délután - átszállították 'a ko- elfoglalta,
lehet: protekció nélkül i l állás dasági előadások és háziipari tanfolyamok elké
porsrft a székesegyházba, a hói azt u ra felrava- hoz jutni eTehát
szítése és megtartása körüli munkásságáról Az
szép hazában.
talozták és pénteken reggel 9, érakor .Halbik' C.
egyesületi tisztviselők eddig Sopron, Mosón és
tihanyi apát által tartott engesztelő gyászmise
Tsiíltat lilkéü. A ce'ldömülki vadász Vasmegye községeiben 14 népies ;azdas;gi elő
után a koporsót örök iivugnlaasrn helyérték. A társaság mult héten tartotta'Miskén körva"dászs- adást tartottak, mely előadásokon 569 kisgazda
temetésen-résztvepek « váTmegveevAsosunk: kös- tát, amelyen Keaieneiálja Nimródjai'Vetlek részt. vett.réiit. A Vasmegyei Vép és a sopronmegyei'
ségünk kiküldöttjei.- a lúíküsségek képviselői, -a A vadászok sorában olt voltak Szabó Imre táb- | Bopeociiváa • kaaségUi két kosárfonó háziipari
lahltó. Takách Elemér fóizolgabiró, dr. H>tthivy
ipari taíifélyatn taefkéz- '»
ss^^^to^^g^^^g^^^^^^^^^^
Ü$6, Vidos Jóssef, Nagy Déaes és- még többen. désére, illetve megnyitására az előkészületek már
sserepló vezérférflai. A Gyászszertartás után M. vadászat nem volt valami nagysikerű. Ksett megtörténtek.
Krolltr Miksa zalavári apát pontifikálta iiugvmi- T8 njul, 2 óz és 2 róka. A vpdázzatpt kedélyes
As egyesillet legutolsó igazgató-választmá
sét tsrott, mely .^szomorú ünnepségnek véget vadászbikoma kivetteti)• j ^ ' i . ' J j i ' t
';u& nyi'gyűlése éta a mosonvmegyei Védeny, a vas
-vetett.
:.' — Eluegyógyiitéztt Tatvámenélieí. A vár megyei Sárvár éa Felső-Oszkó községben .alakul
•k "'
Tiz évig műkBdött városunkban Wagner4r megye közegészségügyi iutésmenyeinek Máma ták ujabb gazdakörök 209 taggal. .Uj tagok 811
-de ez idő. alatt nácid azok • becsülését és szerese egy. jelentékeny intezmé'iyny.el gyarapodott, A lépett az egyeiulpfbe A tagok jelenlegi izáma
iét kivívta magánajk, akiknek alkalniun volt vele belügyminiszter megengedte Mansfeld Já osnak «00, a gazdakSrök száma 73. Végül az egyesület
-érintkezni.' A község szegényei, a k.emeneialjai a radafalví kastély tnlajdonosának, hogy a kas igazgató választmánya Rothermann Vilmos segédközkórház, betegei fópártfogőjukat vesztették télyt elro«yógviiitézet céljairarendtfzze-bé-^A+TrikáT^M
őbenne. Áldott legyen emléke !
gyógyintézet hetven jómodu fizető elmebeteg cél
Az eperjesi jogakadémián az
jaira rendezik be. földszintjén harmincöt nyu 1909—10.Értesítés.
tanév II. febiro a beiratások 1910 ja
— Szinigazssgok. Hogy .a Szalura császára, godtabb, emeletén ugyanannyi ..vecmesebh eline- nuár á-tóí 19-ik eszköztendók; ns előadások ja
Lebaudy Ja-ab. dramairo lett. hogy a helybeli beteg nyer elhe'yezéit. Az állami él közköltsé nuár 23>án veiiik kezdetüket. Utólagos felvéte
r. kath. legényegylet ma tartja tánevigalmát. A géé elmebetegeknek a parkban külön épületet' lek jnnuár 20—22-ik napjain dékáni-, azután
.Korona* nagytermében, hogy .'Blériot legutóbbi emelnek.-A<belttiyminwziar k*ötl,;hogy aitabijr pedik tanári kari eugedélyl.yel lehet hely?- AJ*fe_
felszállása alkálinaval a föld vonzóerejéről • fáj doiiös két orvest tnrto'ik alkalraaziii, akidnek évi-tandíj 50 korona. Evangcbkns lelkészek, ta
dalmasan meggyőződött, hogy a megürüli apáti elmegyógyíntézeti gyakorlatuk van; a betegápo nárok ss tanítók fiai —tekintetnélkül vagyoni
tisstségre az ,nskinác* egylet jelöltet nem állit, lást apácák -fogják ellátni, A berendezés- viszonyaikra —' mmden .további folyamodéi nélaz-mind bizonyos, hogy a héten városunkban
tartózkodó kiskamtntdi Németh Jéstn vándor ta
nyai.költőt a tudományos Akadémia, tagjává beteg ^ " ' ^ ' . . " f « f ^ - """""J"' 'hétnek a Collogium kebelében fennálló, ujenan
megválasztja, hogv dr. Cook i-lérte az északi
épített s kényelmesen felszerelt tapintézet kel
sarkot; hogy a balkáni zavarok a tavasa beálltá gyógyintézet befogadni U-pes. i g aj kerek lefejtése. Kein egyszer hal- vezuiényeiben. ebéd- és vacsoráért a második feval teljesen elmúlnak, hogy a »<i»H>kara li.Bóvhen 96 korona, asak ebédért 54 korona, reg- ;
lani
bortermelők
körében.
b<wy.r»
S»pró;
hizlalja
zendö képviselőválasztáson, "melyik jelö t győiehavonta külön 3 kor. fizetendő Az arra
•delmeskedik, ai nemcsak bizonytalan, de kétsé a bort s hogy tehát nem baj, ha tovább is fek geliért
szik a söiirején. A dolog azonban, úgy-áll, hogy érdemesek Igényt tarthatnak a Collegium által
ge* is. •
.
éveiikiut.
kiosztatni ssokott ösztöndíjakra,,ínUmint
az éjésztő az első hideg bekövetkeztekor, ou'n»k
B falfall-vflign « lsgliW leTrietTfolvt.'m a pince is -lehűl, elveszti niliködését- él a szegényiorsuik dijmenieiaégre. tápintezeti-dij Egy angol napilap atatisztíkai kiinutatáit közöl! leszáll a fenékre. Ha ujiilib felmtdegedés követ- elengedésére • a lentékeny alaptőkével rendel
arrtl, hogy uralkodók, nagy férfiak, hány levelet'kezik be, akkor a sepr* "í™ féléled és összeza- kező .iogást eegély-egj-let" tátnogati'uira. A jogkapnak naponkint. Aa érdekei kirautsfssban ellő varja a bórt, mínélfosva érdekünkben al! a bort akudémiai ifjusáfi, valamint a collegiatni nagy
hsly»».«.pá»»-vezeti -akinek naponként 50—52 minélel6t*-me(^b«ii*aai. Kzwletejteakovet- könystár.a b^l^toaág. refld>Jke|éeé>e ált. A kaezer levél és újság éikézifc: « levelek- elintézé- keztében-a bor megseabadal a szeniav(él amely- ráezooyj.éa.ülévi szUnidó,ben mindennemű fel
sére külön titkári osztályt létesítettek, melyben ível telítve van, oxidállódik, a zamatanyagok zi- világosításokkal, levélbeli megkéréséire, szívesen
•54 titkárnak kell szorgalmasan dolgosmV hogy fejlődnek és a bor megizabadnl azokwl a mik- szolgál as akadmia ikazgatóaága.
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— 1 ptlócok él a vészfék. Két palócnak sflr-1 Ennek megtörténte atán helyreállították a vész- Caspari Frigyes, Medgyes, NairykűklitW—megye,
gős ntja támadt Miskolctól Pestre. A íurgó.'ség féket és a ronat megindplt. Alig két p»rc múlva hívjuk fel figyelni t, mely szólőtelep .-szukái is
folytán kénytelenek Toltak belenyugodni, hocy megint megáll a voszt, nem kis ijedelmére as jól és lelkíjsmeretP'Pg s/p'g • Ij-v. k . ukík a "szóa .sebez gőzösön utaznak. Annak rendje-módja, utasoknak Terméssetesen megint csak a palv- dófajok ismeretében semmi'tapasztalattal nent bír
azerint megváltván jegyüket, felszálltak a legel coksau rejlett az ok. Most már dühöngve támad nak. A cég jóhirneve szavtitol ar'ól hogy ál'sla
só gyorsvonatra. Hiába keresték a fnpados sza tak rájuk a hivatalos közegek. « tettes pokoli mindenki teljes megelégedés' re le^ss kis/olgálva.
hallgatván
Végig a rázú
kaszokat B mintán a bórdivános fülkébe nem volt nyugalommal
— A Divat Szalsat. első es legszebb aszbátoraáguk beülni, hát inkább a folyosón marad duló ékielen szitkozódást, nz elképzelhető leg szony-ujiágniikat ajánljuk olvasóink figyelmébe.
természetesebb
hangon
igy
védekezett:.
tak. Alldofállásuk, illetve dülöngéíűk folyamán
Minden c-a á/liji a legteljesebb nicgnviigvással
eljutottak a kocsi végén.levő vészfék alá
Hát nem megfizettem? Most má csak viheti be ot (hónába mert o di«ze» kiállt>su.tar
Csakhamai\megakadt' szemük a vészfék fölött, huzigálom !
talmas és érdekes fűz 'i-kben minden kéthétben
levó táblácskán, a egyikük fenhangon betűzgette a
— Seil Hasion előnyösen ismert, jóhirnevü igazi juhara; éló'f nyitja ki a kapuját. A DivatTéazfékre vonatkozó figyelmeztetést. De csak' székesfehérvari haztgszergyárosnak lapunk mai Szalon oktatója segítője és mutatója minden
addig jutott el, hogy a vészfék meghnzása ese-| számában található hirdetésére ezennel felhívjuk asszonynak, minden leánynak és a takarékosság,
tén a vonat azonnal megáll 8 ekkor azonnal ki- olvasóink figyelmét, Hein Márton valóságos hang- szorgalom, uz otthon s/eretere, megbecsülése,
tört be'óle a kérdés:
szer specialista • cimbalmai, mely k mint minden a gyermekgondozás ni'gköntiyitese ú* a legne
Hiszi-e, kend, komám ?
I agyébk hangszere saját műhelyében készül, ma mesebb szellemi azínik.i'ás ••>:. a mivel o'va«óit
kisebb isónő,
— Hát hissöm, mer hogy hátirva vagyon! m*r országszerte mint a legkitűnőbbek ismerete- elárasztja. Közleményei fölölt
< — Má én nem hiszöm! Má én azt mög-izek Hein cimbalmait legutóbb a pécsi és a vesz- mint Szabóné Nogil Janka őrködik és munka
próbálom /
- prémi kiállításon tüntették ki I Mint szolid ver- társainak diszia névsorában ntt vaunak minda
kik e lappal eg.\idejü>g — 22 esztendő
Éz csakugyan meghnsU a vészféket. A vo-! senyképes céget ajánljuk Hein Márton hangszer zok,
alatt — lettek az .Olva-ó,fcözinség kedvencei. A
nat megáll. Jön a vizsgálat. Rögtön megállapít- ' ? «
*5 olvasóink figyelmébe, akt barmif divat,
melyet magyar z. . józan, komoly, a ma
ják, hogy a palóc huita meg a véseféket, aki
"endeles a legpontosabban eszközöl,
gyar gazdasági viszonyukhoz illő és n mi szel
azonban nem tudott elfogadható okolt adni cse- i
— Tisztül! olvassmfcnak szolgálatot vélünk lemi fejletl8Óiiünkh0z vart mérvé mindén olyan
lekedeté'nek. kénytelen volt súlyosabb követkéz- tenhT, ha Tpf ur'áágkzlérté előnyösen ismert Kű
menyek terhe alatt 30 koronányi birrágot lefizetni, köllimeuti Első Szó óoltvanytelepre, tulajdonos.cikke, melynek célja az, lngy a leánynevelés!
befejezve, k !'Z. .udós, derek há/ia>szon.vokat ál;! litson az otthon élére. E éknek szánja 'az otthon
'varrott ruha, az otthon keszirelt műtárgy dicsőségét ellátván olvasóit az ingyen-saabásivék,
0 O O G O © O G 6 O O O O O O r í O O G G ö G O O §
munka-rajzok minib-n fajtájával és •>•/. ingyen
mellékletképen rnegj-ienö gyermejt ujsiigu,:,mely
0 nek az a célja, hogy fiatai anyák nem csak a
Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
éazaasmt^tajn-n-ei! • imgtainflhiCT'áfc;
kjhanem hogy gyermekeikkei foglakozzamik is. A
áruosztálya Celldömölk
QI Divat-Szalon dus és értékes közleményeit gyö'nyötü képek tarkítják sreiide>.on két művészi
a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a
kivitelű színes divat kép képezi a füzet tartós
borítékát, -r- A Dinét Szalon kiadóhivatala BuGanz és Tsa résív. társ. oiotoros2tályának kerü
pest. V. Eskii-ut 5 sz. min leukiu -k szívesen
Q j küld mutató számot, az "Kifizetési :tff.k feltünteleti képviselése és mintaraktára.
* ' résével együtt, melynek csekélysége szinte szemj beszökő a lap pazar és tartalmas ki-.ll tása niel1 lett. Eaész évre 12 kor. feleevre 0 kör és ne
Fióktelepek: Muraszombaton. Sárváron, Vcszjgyed évre 3 korona. —
prémben. Csornán. Dombóváron, Sopronban, es Zalaegerszegen.
;
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Ö Egy szalon-mozgóféaykép eladó.

Mindennemű

gazdasági

gépek és

szükségleti

cikkek

rt | Kávéházaknak alkalnms. Potom áron. ügynökök
*T dijaztatank. Bajcsy L. Szombathely, Söptei-út 26.

raktára.
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Építési

iiinsm
•
<"i»tJIAII^CW
Kitüntetve ezüst érem Pécs 1S07 .'.

szsazazzazzzfzzsaai sas

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetögépeket, talajmivelő eszközöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.
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Tiszteletté*

/.

.*.

H E I N

Bronzérem Veszpr«m 1994
M Á K

T O N

SzékEsfEhénir, Kossníh L.-ntca 2 szál.
Ajánlja saját készitménytt hangszereit
és dus raktárát u. m.
=^
likolt hegedik
6-8-10 kor.-tól hl].
Harmsnikak
3-5-18 .
Fnwlák
V-4-8 .
.
1

r m r~a rTTO"--~
0

épitési irodát és vállalatot létesítettünk.

0

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé
sét a legkényesebb Ízlésnek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék
spitészetr csatornázások, átalakítások és tatarozási munkálatok elkészité
sét a legjutányosabb árban.
A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, — egyedüli
tőtírekvéBünk oda fog irányulni, hogy a n. é. épitető közönség 1 e gk é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk.
A m. t épitető közönség szíves pártfogását kérve maradtunk.
kiváló tisztelettel
Horváth,
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5,
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Testvér-;!*

Maira mester épitési váUOlkazók
Celldömölk, DBmSIki.uica.
SchleifTer ház.

0
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C im ba1 mok :
Pedál nélkül 3 ' "
60 kor.-tól felj.
Pedállal (italoz cink.)
120 . .
H a t é v i JítdlJis.
Zongorák:
Hignon
600 kor.-tól feljPiaiiae
500 .
.
laraoiiimok
140 .
.
Hangszerek részletfiizetésre is kapha
tók Mindenenmü hangszprjavitósok szaksze
rűen cs lelkiismeretesen tszközöltetnek
Régi hangszerek .megvetetnek es becserél
tetnek. Az összes hangszerek alkatrészei
.-. .-. kaphatók
Kitüntetve ezüst érem Pécs 1907
Bronzérem Veszprém 1904.

Nyrmatott a kiadótulajdonos .Vörösmarty'-nyomda és hírlapkiadó vállalat gyorssajtóján Devecserben 1910.
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