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vására.

ság kisded játéka ez, amellyel a józan
A vetések állása.
embertárs nera törődik. A dolog lényege
|
abban
van,
hogy
a
cim
és
rendjel
erede
A dán törvényjavaslat hire: a cimek
i gazdasági tudósítók jelentése.
é s rendjelek eltörlése tárgyában bejárta tileg az érdem elismerése és megjutal
mazása.
És
ebből
a
felfogásból
kiindulva,
a világsajtót. A legközvetlenebb megnyi
A földmivelésügyi minisztériumhoz
latkozás e bír ballatára csak az volt, bogy bizony nagyon kevés megérdemelt kitün beérkező jelentések szerint a vetések^irvalami bűzlik Dániában. Aminthogy igaz tetést^ címet, rendjelet osztn^ntnnV fa -szápzerte jól állanak s igy végre kilátá- 48,-hogy aa emberek legnagyobb része TfTvan a" bökkenő. A mi alkotmányunk sunk van ez idén jó közepes termésre.
nem arra gondol első sorban, vájjon szük szerint a cimek és rendjelek adományo
Különösen kiválnak azonban a szuséges-e, kell-e egyes intézkedés, hanem zása felség jog. Természetes tehát, hogy perfoszfátozott vetések. Utazásaink, gaz
az
uralkodó
tanácsosai,
tehát
a
miniszte
arra, hogy miért alkalomszerű ~és mi az
datársakkal való közvetlen érintkezés ar
oka annak, hogy egy ország törvényho rek pojitikai felelősségének körébe tarto ról -győzött meg bennünket, hogy a jól
zik,
azután
annak
szigorú
megítélése,
zása most terjeszt eló javaslatot a cimek
megművelt szuperfoszfáttal is ellátott föl
hogy minden egyes esetben csak az igazi dekben ugy a buza-, mint a rozsvetések
és rendjelek eltörlése iránt.
érdem
jutalmaztassák.
De
.
.
.
Mert nagy tévedés egy pillanatig is
ezidén igazán elsőrendű termést adnak,
Hány „de" tóiul ezzel szemben. Mind- a mi nem is lehet másként, mert ugy az
abban a hitben lenni, hogy a demokrati
kus eszme áradat, az egyenlőség eszmé annyia fölött talán egy a legnyomatéko- őszi, mint a téli dus csapadék jól felold
nyi fogalmának legyőzhetetlen ereje haj sabb és mindenki által megérthető és ez hatta a vízben amúgy is könnyen oldható
totta volna hatalmába az embereket. — a .de" az, hogy a miniszterek is embe szuperfoszfátot s igy csak természetes,
Bizonyára azt ugy is gondolja a tisztán rek. Emberi gyarlóságokkal, megtévesz hogy annak hatása el nem maradhatott.
látó ember, bogy ott bűzlik, rothad va tésekkel, hiúságokkal telitettek s ez az
Miután pedig a búzaárak is — ezidelami, mintha pedig másutt épen ugy, vagy ut és mód, amely ily értelemben hozzá ig legalább —, Jtialégitók, kétségtelen,
juk
lehet
férkőzni,
mindezeken
felül
poli
még jobban nem rothadna, csakhogy má
hogy azok, a Ü k az elmúlt ősszel szuper
sutt nem akarják érezni, avagy talán nem tikai érdek által is vezetvp van.
foszfátot alkalmaztak, most majd többszö
Nem ugy kellene tehát megszöve rösen fogják megtérülni látni annak árát.
oly finnyás az orruk és erkölcsi felfogásuk.
Nem is lehet más oka, magyarázata gezni a dán tőrvényjavaslatot, hogy a ci
Ez a kedvező körülmények kétség
ennek a javaslatnak, minthogy torkig be mek és rendjelek eltörlendók, hanem meg kívül maguk után fogják vonni azt, hogy
leltek már a jámbor dánok is azzal a tiltani a minisztereknek, hogy a kitünte a folyó ősszel nagyon sok olyan gazda
szemérmetlenséggel, amely a cimek és tésre a főlséghez előterjesztést tegyenek. is olyan-! szuperfoszfátot fog alkalmazni,
rendjelek üzérkedése körül napi renden Ez volna a célra vezető, legalább ezt is a ki azt a mult ősszel még elmulasztotta
van. Csak nevezzük nevén a gyermeke ugy gondolják általánosságban azok, kik megtenni s igy önként következik, hogy
ket : üzérkedés biz az. Hogy sokszor, de a demokratikus eszméktől áthatva ellen az ország szuperfoszfát szükséglete a fo
legtöbbször nem pénzbei ellenérték az, ségei elvileg a rendjeleknek és címeknek. lyó ősszel is óriásilag meg fog növekedni.
amikkel a cimeket és rendeket megszer Elvileg. Mert gyakorlatban ők is másként
Miután azonban a legtöbb gazda ren
zik, megengedem, noha közkézen forog alkalmazzák a tételt, mint ahogy tényleg desen a legutolsó percre hagyja szükség
a milanói ügynökség árjegyzéke az olasz gyakorlatban a felségjogok gyakorlásánál leteinek beszerzését, már a mult év
fogva másként is nyer alkalmazást ez, augusztus—szeptember havában is olyan
lovagrendek árszabása tekintetében.
Ha csak arról volna szó, hogy egyéni minden hirdetett nagy egyenlőség mellett torlódás volti_a
gyittí^u^-^hogg^^^a^^
•™lr n i n i r t n l n j voltak-képesek a nagytömegű megrende-~~
izlés és felfogás dolga az, hogy ez, vagy JS, mikor ^lindfn g y ° '
az, kűlőubuek akar látszani embertársai nűl 3ön~a "világra s egyiküknek sem jut lést idejében elintézni s félő, hogy az
között, agy bizonyára nem nagy köze több örökül, mint egy sírgödör. És ez, de idén bizonyára még tömegesebben szapo
lenne ehhez a világnak. Az egyéni hiú csakis ez az egyenlőség.
rodó megrendelések mindannyiát nem lesz> m a l r

mint ahogy esős napok után (Le ne ejtsék vala tal finom, szegélyes, gyűrött csipkekendőt tartott
hogy azt a ládát I Edény van benne I) kitisztul az orra elé :
— Tessék nagyságos ur! a kanapénál ta
a nap. Hiszen, ha civakodtunk is néhányszor, — j
I r t a : ZSOLDOS LÁSZLÓ.
már mint minden nap néhányszor, — azért .el-' láltam.
Doktor Toppan, foglalkozására nézve mi végre mégis szerettük egymást, vagy micsoda!
A fogalmazóban hirtelen megbizsergett a
niszteri fogaTmató, a feleségét költöztette. Vagyis Hejh, Olga (és a kezében egy kitört széklábbal, vér.
inkább feleségének botorát, mert őnagysága szü amit ott felejtettek, egyezeré két lépcsőt is ugorva
— Csipkekendő! villant meg fejében. Aa
lői kísérettel, már tegnap este elutazott tőle, szalad le a második emeletről a napszámos után, övé!
Őrökre, bejelentvén neki fagyosan, óh, vérfa- aki a megrokkant széket vitte két másiknak a
Hamar elkapta a napszámos markából a
- gyasztó fagyossággal a válást. Toppan ur azon tetejére rakva a vállán), az anyád, az anyád, az becses ereklyét s ezüst forintott nyomott helyébe
ban ugy latszik, utolsó leheletéig gavallér akar a vén hisztérikus hárpia. Hogy miért is adtam belé. Az értékek ilykép kicserélődtek s a kanamaradni s ennek tulajdonitható, hogy asszonyka be neki bolond fővel olyan rémülten a nyáron a pés ember ki, — a férj pedig, zsebében a csípbútorainak az elszállítása az ó személyes fel brómot amikor rájött a görcs, ahelyett hogy kekendöt szorongatva, fölfelé sietett
ügyelete alatt történt Igaz, hogy ez keserves ketté vágtam volna, mint Nagy Sándor ? . . . _
Az { kendőcskeje I—ismételgette ma
vállalkozás volt, de bizonyára .annál férfiasabb.
gában növekvő izgalommal.' Hát mégis . . . méCsak azért is meg akarta mutatni a világnak, de
Hogy csupán a görcsöt szerette volna-e algís marad valami emlékem tólel Az ő esípkekülönösen .annak a hűtlennek", hogy olyan jó a macedón hódító példájára ketté vágni ezáltal kendője!
férfi, hogy még a váló felesége holmijára is őr vagy az egész anyósát arra már nem volt ideje
S a fájdalomnak meg a szerelemnek abba*
j«n •
ködik, mikor kocsira rakják.
gondolni. Mert ahogy a félemeleten igy utóler a szélronamában, amely most valami éles lég
iont- — Temetés, temetés — motyogta magában vén a székcipelő embert, a hóna alá dugta a to-; vonat módiéra szinte keresztülfujta az egész vaaz önfeláldozó férfiú. — Mit: temetés ? Kivég rött szék lábat és a jól teljesített lovagiasság tu- lóját, az első emelet kanyarodójánál majd hogy
zés ! Kivégeznek egy családi boldogságot ami... datával ismét fölfelé kezdett lépkedni a lépcsőn, {bele nem ütődött .az élemedett Zsipperspach bá
(Hallja maga, vigyázzon arra a tükörre a lép rt másik napszámos, aki a rózsaszínű -selyemka- rónőbe, aki a nevetségig cicomás vadgalamb- ttufcW '
csőn ! — szólt ra közben hangosan az egyik ve- napét hozta le a fején, elébe állt a fordulónál és' szinü tavaszi tubájában, petyhüdt és fehérre rizs- szekedőfe), ha'egyenlőre nem is volt még telje olyan képpel, amelyekből kisugárzott a külön porozott arccal, akár a bohóc, ebben a pillanat- ají usx
sen, de idővel okvetlen bekövetkezett volna, borravaló reménye, némileg színpadias mozdnlat- ban tipegett ki nagy rátartin a maga lakásából.
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i9io;
nek képesek vetés idejéig elintézni, ha
ismét mindenki az utolsó percre hagyja
megrendelését
Nem ajánlhatjuk tehát eléggé mele
gen gazdatársainknak, bogy ószi szuper
foszfát szükségletét már június—júliusban
rendelje meg, mert inkább álljon az néhány
hétig a magtárban, semhogy, elkésve
érkezzen.

— legpeticionált választás.

Ostffy melynél fogva az égbolt esővel fedett és sötél

volt, mégis csak kiieuc órakor gyújtották fel a
víllanylampákat E vendégek egyike megjegyezte:
Ugy látszik Celldömölkön nappali dísznek tart
ják a villanylámpát, nem pedig, hoüty azzal vi
lágítsanak. Hogy ilyen igazmondás ne érhesse a
varost, de még közérdekből is felhívjuk a városi
elöljáróság figyelmét, hogy ezen tarthatatlan ál
lapoton szűntesse meg, mert mikor már H óra
kor beáll a sötétség, mégis csak forcsa, hogy
egy órával később gyújtanak fel a városban.
— fcMhÉÉI Merkly Ede, máv. mozdony
vezető, e hó 4-en városunkban hosszas szenve
dés után elhunyt. Pár évveLezetött szolgálati elis
meréséül a király a koronás ezüst érdemkeresztet
.Rcndelésszerflen készült'
adományoztaa megboldogultnak. Temetésén nagy
számú és előkelő közönség vett részt, a hétfőn
átmeneti kabátok
4 órakor beállott abnormális égi háború és zá
— A király ntazasa a megyében, Ö felsége por azonban a résztvevő közönséget — kartársai
felöltök
koronájának újonnan szerzett gyöngyét Bosznkj kivételével ^=_azétrphlipntatte.
át és Hercgovínát látogatta meg e hó elején.
— Királyi megerősítés. Megírtuk annak ide
utcai öltönyök .
Útjából visszatérve vármegyénkén keresztül uta jén, hogy a rendtagok Hólllsy Rupert esztergomi
főgimnáziumi
igazgatót megválasztották nemeszott és Szombathelyen e hó' 4-én ünnepéi-eset)
elsőrangú kivitelben és jutányos
dömölki apáttá. Mint értesülünk, a választást ő
togadta
a
közönség,
mely
a
vasútvonal
mentén
árakon kaphatok:
-.
felsége most megerősítette. Hogy mikor foglalja
nagy csoportokban várni a király érkezését Hi el az uj apát állását, az még kétséges, de annyi
Deutsch F. Károly és Társa
vatalosan nem fogadták a királyt, mert az nem bizonyos, hogy üuuepies beiktatása csak július,
szállt ki a vonatból. Az udvari vonat 7 percnyi avagy agusztus hónapokban fog megtörténni.
férfiszabóknál
adás nlán 5 óra 86 perekor—Bécaujhelyj
—^Arf&rdés halottja. A szabadban való für
Budapest; VI., Ferenciek-tere 2."
felé vitte a koronás magyar királyt Bécsbe, ahon dőzések a beállott meleg napokban megkezdőd
nan csak az országgyűlés megnyitására fog is tek, máris szerencsétlenségről kell e helyen be
számolnunk. Scatay Sándor máv. géplakatos, cell
mét Budára jönni.
dömölki lakos a fürdőház közeieben levő kor—flegsznnta vasutasok lakásínsége. Régi csolya-pálya helyén levő több méter mélységű
óhaja a nyugdíj igénnyel bíró mav. alkalmazot tóba ment néhány társával fürödni, majd közben
taknak, hogy bizonyos csekély járulék fizetése át is úszta a tavat azonban fürdőzés közbea
után a nyagdijba vonuló alkuimazott is kapjon götcsöt kapott s mire társai segélyére siettek
lakáspénzt. E jogos óhaj teljesült a mult héten volna, elmerült a habokban. Ez tórt'éut:4-én dél
Petőfi — Ostflyasszonyíán.
amikor megjelent Hieronymi Karoly kereskedelmi után 4 órakor és a_szerencsétlenül járt fut e»te>
miniszter rendelete, melyben kötelezővé teszi a 7 óranor vették ki a vízből. Temetése mult va
— Emléket állítanak a költenek. —
máv. vasút alkalmazottaira, hogy a nyugdijpót- sárnap ment végbe a közönség nagy részvéte
A Petőfi kultusz, mely évről-évre emelke lót jövedelmük után aranyosan fizessék. A .fize mellett.
oly kevés, hogy ki ki anyagi megerőltetése
dik, szerte az országban kegyelettel adózik a tés
— Pályázat a tanítóknak. A Vasvármegyei
nélkül teljesítheti azt. de meg unyís havi rész
szabadság lánglelkü apostola dicső emlékének. letekben vonják le a fizetésből. Megszűnik tehát Alt Tantto-ft-yeSUlet közp. igazg. választmánya
A legkisebb faluban, a hol valaha megfordult a a vasutasok között az a panasz, hogy nyugdíjba a következő két teteit tűzte ki pályázatul: Sza
nagy költő, kőbe vagy ércbe vésett emlék hir vonulásukkor kénytelenek nyugdijuk nagy részét badon választott elméleti tétel a nevelés koréból.
lakbérre adni, mert eddig a nyugdíjasok lakbér- 2. Szabadon választott gyakorlati tétet az okta
deti megjelenését
tás köréből Pályadíj minkét tételre kQIön-külöa
Csak kevesen tudják és még PetSfi tUne-1 pótlékot nem élveztek,
50, 30 és 20 korona Az idegen kézzel irt pálya
menyes életének krónikásai se igen említik, hogy
_
bencések aj perjele, A fómonostori munkák zárt, jelligés 'levéllel, legkésőbb 1910.
a hányatott Borsu nagy költő egykor megfordult 'perjeli állás Hajdú Tibor dr. volt perjelnek fő- augusztus hó 15-ig küldendők be Csizmadia Pál
és hosszabb ideig tartózkodott is vármegyénkben apáttá történt kinevezésével megüresedvén, a rend egyesületi elnökhöz Acsádra. A később érkező
és pedig Ostffyaaszonylán. Akkor volt ez, mielőtt i tagjai e tisztségre elsó helyen Jándi Bernandin munkák nem vétetnek figyelembe s csak as
Petőfi Sopronba menet, beállott volna katonának. 1 páp„i gimnáziumi igazgatót második helyen egyesület tagjai pályázhatnak.
A költő poétatársának, Orla' Petrics Somának a; p lur Donát soproni gimnáziumi tanárt, harmatársaságában érkezett Ostflyasszonyfára. a hol i dilc helyen Móroc Emilián nlperjelt jelölték. A
—Katonai harcászati gyakorlatok. Megemlé
jó néhány napot töltött Salkovtch mérnök ven- j tokáshoz hiven a főapát az elsó helyen jelöltkeztünk egyik szamunkban már orról, hogy a
dégszeretó házánál. A Salkovich ház (a tulajdo-; pápai igazgatót fogja bizonyara fómonostori per- székesfehérvári' honvédkerület tisztjei harcászati
nosa tagositó méruöke volt a Szegedy-családnak) j jelié éa főiskolai igazgatóvá kinevezni. Jándi gyakorlataik közben Celldömölkön is átvonultak.
ma is fönn áll és napjainkban Rupprecht Lajos j vonzó egyénisége uj állásában is csak a rendLaska/ Gábor altábornagy vezetésével a harcá
szati gyakorlaton résztvevők kedden vonultak at
földbirtokos tulajdonában van.
tár=nk szeretetének kútforrása lesz.
városunkon, Sárvár, Szombathelyen keresztül
A legközelebbi időben e történelmű neve
Kőszeg a végcéljuk, ahonnan vasúton térnek
A
koronázás
évfordulója.
Június
8-án
zetességű házra díszes emléktábla kerül, a mely
hirdetni fogja Petőfinek ostfiasszonyfai tartózko I volt a magyar király megkoronázásának 43-ik vissza állomáshelyükre.
dását és nagy szelemét. Az emléktábla fölállítá évfordulója, amely alkalommal ünnepélyes isteni
— Tanti előmunkálati engedély. A kapa
sának kegyeletes mozgalmát a celldömölki kerü tisztelet TOJt^ámalyre » hjva^k^ezetói jneg- vár—devecsen vt8ntivnn.nl kiépítésére adott elő
munkálati engedélyt, amely május végén lejárt,
a ki legközelebb értekezletre fogja egybehívni a előadás.
a n i . kir. kereskedelmiminiszter Porkoláb Mihály
nemes ügy iránt érdeklődőket
-- Egy igaz szó a villanyvilágításról. La dr. helybeli ügyvéd részére egy évi időtartamra
«z ostffyasszonyfai Petőfi-emléktáblát an punk celldömölki szerkesztője a mult hétfőn meghosszabbította.
nak idején országos ünnepség keretében fogják este a 9 óra tájban induló szombathelyi sze
— Arató katonák. A honvédelmi miniszter
mélyvonathoz fél kilenckor vendégeket kisért ki
leleolezni.
a vasútállomásra és dacára a nagy esőzésnek, üdvös rendeletet közölt az ország összes törvény
hatóságaival : Szabadságolja a mezőgazdasági
munkálatokra nemcsak azon tényleges szolgálat
'*""• az inasától kisérve, "alti szallagos, drapp felöltő tompán), Elvette a szájából a kendőt és zsebre ban levő katonákat, akiknek családjában hiány
zik a munkás kéz, hanem kivételesen még azok
vágván, ajtót nyitott
jét vitte ntánna -. karján.
— No mi az Julcsa? Elmentek? Elvittek nak is szabadságot ad, akik a háromheti szabad
— Vén csrruszlya! — i'ünnyögte magában
ságot
csak kenyérkeresés szempontjából óhajt
Toppan, vissz* sandítva a fölpiperézett dámára s mindent rendesen?
Ha e kedvezményben részesülni szándékozik
aztán uj:. .ázasar kezdte gyömöszölgetni a zse
— El, nagyságos ur, — felelte a termetes ják.
a tényleges állományú katona, köteles egy hó
bében a kendőcskét Giga, Olga! Elteszem a szobaleány és szitkozódva fűzte a szavához:
nappal előbb a katonai csapatparancsnoknal be
kendődet emlékbe 1 Ne.n adom oda senkjjiek ezt
— De hogy a ménkű csapjon a tolvajaiba, jelenteni.
Kivételes esetben e kedvezményt a mű
a kendőt!
ellopták a finom csipkekendómet 1
szaki csapatok legénységei is elnyerheti, ha eb
Toppan hirtelen ugy érezte, mintha forogni ben katonai okokból, aknd,aiy«nincs. lly-módon a
Feljutván a lakásába, bezárkózott a har
madik szobába. Mivel más bútor már nem volt kezdene vele a világ.
legjobb érőben levő munkás kéz szabadul fel a
benne, cjak az íróasztal lezt tudniillik nem az -*"-"-rA következő pillanatban szinte gépiesen munkás ínség idejében, nyer tehát vele a mun
asszony hozta a házhoz) hát felült nagy keserű rántotta ki zsebéből a csipkét és az ámuló cse kaadó ép ugy, mint, mint a szép pénzt kereső
séggel ennek a tetejére s elkezdte még na lédnek a képe elé tartotta.
szegény katona-gyerek.
gyobb keserüüéggel a kis csipkekendőt csókolni
— Ezt? Hát hogy kerül magához a nagy
meg — méltóztassék csak elképzelni ezt a szo ságos asszonynak a csipkekendője, mi ?
— Üzletátvétel. Klein Sándor kávés, az Ujmorú helyzetet — rágni kínjában i
S olyan dühösen nézett a leányra, hogy az kávéház bérlője a bérletet és berendezést eladta
Kenései Dezső kávés, pápai lakosnak, az uj ká
— Olga, Olga 1 Iliért hagytál el engem ? elnevette magát:
— Nagyságos ur I — rázta meg egyszerre a
— Mért tetszik már ugy haragudni ? '8a vés az üzletet július hó 1-én veszi át Klein tői,
aki valószínű Bpestre távozik körünkből.
szobalány a kilincset és nyomban kopogtatott is az a kendő nem a magáé volt, hanem . . .
utánna az ajtón. — Elment a kocsi. Feljöttem. i — Hanem ? — vágott szavába elképedve
— A gőzgép kezelik és kazánfűtők legkö
a
férj.
— Az ostoba! — gondolta magában boszkep-sito vizsgái Sopronban június hó 19.
— Hanem az öreg Zipperspach méltósá zelebbi
szu<an a fogalmazó, amiért ugy megzavarták
napján
délelőtt 9 órakor a Sopron városi villany
tajó gyönyöre perceiben és még egy szenvedé gáé 1 A Jean adta nekem ajándékba, az inasa. telepen fognak megtartatni. A kellően felszerelt
lyeset harapva a csipkén (Olga, Olga, te vagy a
vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelügyelólegszebb nő a világon 1 — nyögte e közben
séghez küldendők. Deák-tér 86.
Lajos dr. a celldömölki választókerület
.győzelmes" képviselője, nem soká fog
örvendezni 4 szavazat többséggel megka
parintott mandátumának. A celldömölki
képviselőválasztást a kisebbségben maradt
.Maróthy párt megpeticionáltaa kir. Curiához; a kérvényt mór heis adta Tetétleni
Ármin bpesti hírneves ügyvéd, ki válasz
tasi ügyekben elsőrendű elismert szakte
kintély. Ismerve a viszonyokat a lefolyt
celldömölki választásnál, biztosra vesszük
Ostffy Lajos mandátumának megsemmisí
tését és Maróthy Lászlót fogja a Curia
megválasztott képviselőnek kijelenteni.
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— Mikor szép a női szem? Erre a kérdésre
Nyilatkozat.
C S A R N O K .
Genci grófnő adja meg a feleletet egy bécsi lap
hasábjain. A grófnő, a ki maga sokat ad a szép
ségére és nemcsak arca, alakja szép, de toüettTemetik a májust.
Ostffy Lajos dr. ur, ezidószerint a celldö
jei is mindig az ízlés remekei, azt írja, hogy a
mölki választókerület országos képviselője, a mult
női hódításban a szép szemnek elsőrangú fontos
Szomorúan kongatják a fehér harangjukat hó 25-én levelet intézett hozzám, e levele meg
sága van. A női szem legyen mindenekelőtt boszszukás és meghatározott színű. A színtelen szem a félhomályu árnyas erdők hamupipőkéi. Szo jelent a helybeli sajttakaróban, valamint a jános
fáradtnak mutatja az arcot. A szemöldök hosszú morú harangzugás ez, sírva kiséri utolsó útjára házai Héráidban is. Ostffy ur szörnyen zokon
kás legyen és lágy, mint a selyem. Asszony, a májust: álmodozó bolondját az életnek. Es a veszi, hogy a .Kemenesvidék" május hó 22-én
ki azt akarja, hogy szépnek tartsák, el ne mu hazudozó, csapodár, szerelmes szivii teremtése a megjelent számában vezércikkemben lesújtó kri
tikát mondtam az Ostffy-párt rettenetes pénzpolassza szemöldökeinek állandó gondozását. Az az
asszony, a ki meg akarja őrizni szemeinek szép felettünk kártyázó sorsnak meghalt és mert olyan csékolásáról s tagadóba veszi, hogy ó bárkinek
sokan
ismerték,
illik
is,
hogy
nagyszerű
gyászis mondta volna, bogy már 70 ezer koronájába
ségét, soha sem menjen ki az utcára fátyol nél
kül, de ne viseljen olyan sürü fátyolt sem, ami pompával térjen meg nyugodni a sírjába. A kik került a választási harc. Erre nézve csak annyit
a látást megneheziti. Szabad a szempilla szép hittek benne, azok megsiratják, akik szerették jelentek ki: A kérdéses hírt olyan úriember szá
jából hallottam,
akinek a szavában kitilludn
kételktdnem
ségét is emelni akként, hogg azt vigyázva, mes i . i _ _ . , „ , „ „ ¿ 1 . „:„i-„
i ' • -.
,_ ..IJaooi
nauottam, azuieE
terségesen előretolják, de a leghatnrozottabban es gaznak tartották minden inelewéaét azoknak ^ i T T T s T y a T l , . , f r f t ft, ^ " H E Hröimyesenpez futnak végig piros seges passzióját magam is láttam, eddig 10 képellensi a szem hplsfjénélr-nafyinWili ^dy felhői,"
hogy ezáltal a szem különleges fényt nyerjen. orcáikon, talán csak én vagyok az egyetlen em viselőválasztást csináltam végig, van egy kis ta
Az a nő a kinek egyáltalában nincs szemöldöke ber, aki kegyetlen, vad kacagássál zavarom meg pasztalatom magamnak is e téren. A Maróthypárt által a választás ellen már benyújtott petí
elégedjék, meg azzal, hogy kis fekete sávot buz sz ünnepélyes gyászszertartást.
ció felment engem teljesen attól, hogy Ostffy ur
ecsettel Végig a szemöldök helyén, de soha se
Énnekem
hazudott
a
május.
Nekem
napsu
levelével bővebben foglalkozom. Én nyugodtan
jusson eszébe a szemöldököt tetovirozással utá
garakat
küldött
a
lelkembe
és
csak
most,
a
mi
várom a Curia ítéletét, a. mely hiszem, hogy tel
nozni De különösen tiltakozik az ellen az ujab
ban elharapózott divat ellen, hogy a nők termé kor meghalt, tudom, hogy a május napsugarai jesen igazolni fogja a cikkemben foglaltakat.
flpllrihmnlk, 1010 junim 18.
szetes szempilláikat eltávolítják és azt tetoválás aranyos fényüket a decembertől kapják Nem in
sal hejy»U™itilr_A_le£«Keah a nő BTpma ngy t. melegek azok, csalt lenyesek, mint a hideg acél,
lass Gyula.
mint a termeszét megalkotta, ennek a szépségnek
csak a megőrzésére, nem pedig megváltoztatá a mely idegen nap lényében szikrázik.
Vad, kegyetlen kacagással rontok'a siratok
sára van szükség.
közé, azután megsajnálom ezeket a szerencsét
leneket, a kiknek könnyeit kiuzsorázta a hideg,
KöszöoetnyüTánitás.
Nyugatmagyarországi Földmivelők álnok, az egész világot tele hazudozó május és
Mindazon
jóbarátaink, ismerőseink,
én is könnyezek: siratom az idealizmust, a miért
elöljáróim és pályatársaim, különösen pedig
Gazdasági Egyesületéből.
már nem fogok lelkesedni többé, mert ennek
a máv. fütőhazi és állomási személyzete,
májusi hideg napnak minden sugara kegyetlenül
ugy a helybeli róm. kath. legényegylet, a
A Nyugatmagyarországi Földmivelők meggyilkolta az én ragyogóan szép májusomat.
kik felejthetetlen jó fiunk,
Gazdasági Egyesülete Szombathelyen, 1910
Szalay lózsef
június hó 19-én d. e. 10 órakor, az Aré
Már temetnek. Hangos muzsikával viszik a
nakeriben tartja 5-ik rendes közgyűlését. májust. Odakünn ragyog még a napsugár, dalol
máv. géplakatos váratlanul bekövetkezett
szerencsétlen elhalálozása alkalmával rész
Tárgyak :
nak még a madarak, illatoznak még a virágok
vétüket kifejezték, a temetésen megjelen
1. Elnöki megnyitó;
de én jól tudom, bogy ez mind csak hazugság,
tek, a ravatalra koszorút helyeztek," vagy
2. jegyzőkönyvvezető és két hitele rut hazugság és csak a vak, a májustól elbolon
bármiképen is mérhetetlen fájdalmunkat
sitónek kiküldése ;
ditott emberek gondolják, hogy es igy van.
csökkenteni igyekeztek, fogadják ezúton is
fájdalomtól megtört szivünk hálás köszönetét
3. a központi igazgatóság jelentése
Nemsokára szomorú lesz minden. Ha majd
az egyesület 1909. évi működéséről;
szerteoszlik a gyászmenet, ha majd fehér lesz a
Szalay Géza
4. a felügyelő-bizottság jelentése az május nyugvóhelye, akkor már temető lesz az
éa családja
1909. évi számadások megvizsgálásáról, egész világ. És akkor én is sírni lógok, talán
a felmentvény megadása;
igazi könnyeket Talán akkor elsiratom én is a
8. az 1910. évi költségvetésénk meg májust, aki hazug volt, álnok volt, de május volt
állapítása ;
mégis, akkor talán elsiratom a hideg májusi
Alkalmi házeladás.
6. az egyesület 1910. évi működési napsugarat, a melyik olyan volt, mint a decem
ber, de mégis csak napsugár volt és ha nem is
programmjának megállapítása;
Celldömölkön, a Sági utcában egy kitűnő
7. Meskó Pál a „Hangya* magyar volt igaz a melege, de mégis hasonlított a tűzhöz. karban levő, mintegy 500 négyszögöl területtel
gazdaszövetség fogyasztási és értékesítő
Ha majd szomorúan mondanak gyásznótát bíró lakóház szabad kézből eladó. As ingatlanon
vau 11 lakószoba, 5 konyha, több előtér, parkí
szövetkezete igazgatójának szakelőadása a május sírja felett as elköltöző fecskemadarak, rozott
udvar, gazdasági és gyümölcsös kertek,
a szövetkezetről;
akkor talán elsiratlak tégedet is, szeszélyes gyer ólak, kocsiszín és minden egyéb mellékhelyisegek.
8. a jövő évi közgyűlés helyének mekét a májusi napsugárnak, aki olyan voltál
Az ingatlan eladásának közvetítésére alul
megállapítása ;
nekem, mint a máji^ hatng^kpgyptlnn-osaBo- írott felkéretvén, -értesltem"~aTiSzat venni szán
dékozó
közönséget, hogy ezen alkalmi házvétel
9. esetleges indítványok;
dár, dé s ki mégis csak bearanyoztad néhány
ről tudomást szerezni el ne mulassza, mert csak
10. nyereménysorsjáték; a) kisorso percre a tavaszomat, az én szomorú életemnek érdekében
cselekszik, amikor pénzét gyümölcsö
lásra kerül 200 nyeremény, u. m. tenyész azt a göröngyös kálváriáját, akkor .majd siratlak, zően, nagy hasznot hajtó ingatlanba fekteti. Az
állatok, gazdasági gépek, eszközök és egyedül, szomorúan, elsiratom a nótádat, elsira ingatlan üres telke építésre is alkalmas.
Értesítést bármely napon szívesen ad, és
műtrágyák:
tom a kezedet, a melylyel mást is öleltél és a
b) ezen sorsjáték célja, hogy az egye melylyel csak az én lüktető, forró koponyámat levélbem megkeresésre azonnal válaszol
sületi tagok körében a közgyűlés iránt tudtad olyan hideggé tenni, mint arcod, mint a
az érdeklődést felkőTse és megfelelő gaz szived, mint a szerelmed.
Celldömölk, Kiss-utca 9.
dasági haszonallatokat, gépeket és eszkö
. . . Akkor már tél lész. Fehér hó borit el
zöket terjesszen a kisgazdák körében:
c) a sorsjátékban az egyesület csak mind a kettőnket és te is sirni fogsz, siratod a
azon kisgazda tagjai vehetnek részt, akik májust, a melyet hidegebbé tettél nekem, mint
a közgyűlésen jelen vannak és akik az aminő hidegnek az élet a mi részünkre megte
1009. évi (tavalyi) tagdijukat a közgyűlés remtette. Te a kacagó májusnak a gyermeke,
napjáig az egyesületi pénztárnál lefizették; akinek hazugság még a szemében lobogó tűz is,
d) azon kisgazdák, kik közvetlenül a akinek a lelkében még a májusban is tél van,
közgyűlés .megnyitása előtt lépnek be az zokogni fogsz akkor és az arcodon lepergő könyegyesület tagjai sorába, szintén részt ve nyek olyanok lesznek, mint amikor a melegágy
hetnek a sorsjátékban, ha a közgyűlés ban ápolt píros rózsáról decemberben lepereg a
megnyitása előtt a folyó évi tagdíjat az felolvadt dér. Te leszel akkor az elmúlás és ha
az én csöndes, vakítóan fehérlő, néma homlo
egyesület pénztarába befizették;
c) a netalán fennmaradó nyeremény komra, a melyen üresen tátonganak majd
tárgyak a közgyűlés után azon Jcöiségek a szemüregek, piros rózsakoszorút tesznek
egyesületi tagjai közt soroltatnak ki, a azoknak az illatával csöndeséén játszik kuszált,
melyben az egyesületnek a közgyűlés fehérlő hajam, ráhullik a tövisekre a te könymegnyitása előtt ötvennél több tagja van. nyed: a májusi sírás, amit pedig már eltemet
Kérjük igen tisztelt tagjainkat, hogy tél régen. A hazug május feltámad majd benned,
közgyűlésünkön teljes szambán megjelenni de én már nem támadok fel, mert engem elvitt
szíveskedjenek. Szombathely, 1910. május maga után a hazug május utolsó ntja, meg a te
hazug májusod.
Pméljt*.
18. Zkhy Aladár gróf s. k. elnök.
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Legelegánsabb (ápők^Sktára:
Bérbeadási

IGNÁ^ZNÉNÁL

hirdstmánj.

Méltóságos gróf Erdödy Sándor -cs.
és kir. kamarás ur, jánoshüzni uradalmá
hoz tartozó alább megnevezett korcsma!
épületeket és egy vízi malmot folyó évi
június bó 21-én délelőtt 8 órakor kez
dődő nyilvános szóbeli árverésen alulirt
jószágigazgató bérbe adja.
1. jánosházai Korona vendéglőt.
3. jánosházai Fehérlő vendéglőt.
3. jánosházai Sörházat
4. dabrokai, csárdát, Nngykamondi
határban 15 magyar hold földdel.
5. Hosszuperesztegi korcsmát.
malmok, 12 magyar hold szántó és
magyar hold réttel.
Az l-ső, 2-ik. 3-ik, 3-ik és 5-ik szám
alatti korcsma épületeket 1*11 január
elsejétől kezdődő hat egymás utáni kö
vetkező évre.
A fi-ilr R7.Am alafjj^ajrnntf évi október hó elsejétől kezdődő hat egymástán következő évre.
Az árverezők kötelesek az árverés
megkezdése előtt bánatpénzt letenni.
Az árverés megkezdése előtt zárt
ajánlatok is adhatók be, melyekhez Há
romszáz korona csatolandó.
Az árverés Jánosházán a kasznári
hivatal helyiségében lesz megtartva, hol
a bérletekre vonatkozó feltételek bármi
kor megtehinthetők.
Alsóság, 1910 május 31-én.

Építési iroda.
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Tisztelettel van szerencsénk a m. t. épitetö közönség b. j tudomá
sara hozni, hogy Celldömölkön

építési irodát és vállalatot létesítettünk.
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé
sét a legkényesebb ízlésnek megfelelóleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék
építészet, csatornázások, átalakítások és tatarozást munkalatok elkészité
sét a legjntAnypqahh 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. épitetö közönség 1 e gk é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk.
1

A m. t. épitetö közönség szives pártfogását kérve maradtunk.
— —

kiváló tisztelettel
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Testvérek

mester építési válallkozók
Celldömölk, Döntölki-utca.
Schleiffer ház.
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Remete Dénes
jószágigazgató.
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Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.

Q

áruosztálya Celldömölk

0

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy

Borárverés.

Ganz és Tsa részv. társ. motorosztályának kerü

Saját termésű balatonmelléki kitűnő minőségű kisörsi
40 hektóliter ó-boromat hor
dókkal együtt, Devecserben,
folyó évi június hó 15-én dél
előtt g órakor tartandó

leti képviselése és mintaraktára.
Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz
prémien. Csornán. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen.
Mindennemű

gazdasági

önkéntes árverésen
eladom.
Venni szándékozóknak bő
vebb értesítést ad a tulajdonos:

Nay Vilmos
Devccser.

gépek és

szükségleti

cikkek

raktára.
Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetű vetőgépeket, talajmivelő eszközöket, cséplő azerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből,
_____

(ffidS)

Köhögés, s z a m á r k ö h ö g é s , i n 
fluenza és a légzőszerveK bajainál
orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza a

SIROLIN
Al

g

„Roche"-t.

SIROLI.N ,Roche--t kellemes ize és U r a l ó h a t á s a tolvtán szívesen veszik.
W H g y ó g y s z e r t á r a k b a n eredeti S I R O L I N . B o c k « " «•somairolist
i o m _ n l i i t kirffink
kériflnk éa_ hat!».
rozottan a t u H n n k vissza minden pótkészitmenyt

Sirolin irodalmat

ÖT k í v á n a t r a ing j e n é « b é l •aataat'haM

nn-U Bocke -» Ca» — B n w l

(Schweix) (lenvbneh. (I'nden )

Nyomatott a kiadótulajdonos .VBrtsmarty'-könyvnyomda és hírlapkiadó vállalát gyorssajtóján, Devecserben. 1910.
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