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tatások a magyar elme diadalának. Attól, van, értékesíthesse is. Nálunk a tehetsé
hogy Mátyás király alatt egy magyar em gek javát a legértékesebb férfiak munkál
ber nj jármüvet födözött föl, Kossuth La- kodását a politika emészti fel s errefelé
° g y nincs magyar aviatikus : ebből jos Tivadar újításáig, a vasúti technika terelődik az emberek figyelme. Az a kaia magyar szellem alkotó képtelenségére terén, természetes ut vezet. A magyar faj delem, amelyet a nemzetek a tudományos,
szeretnek újságból beszélők,következtetni, megőrizte tehetségét, munkabírása, és ta- és művészeti alkotások terén érvényesít
Pedíg az aviatika nem alkotás, hanem lálékonyságát századoknak viharain ke hetnek. S ennek ellenére á magyarságnak
sport. Amikor azonban éppen most Bánki reszt ül. Míg más nemzetek a békességet még sem kell szégyenlenie a maga kul
Donát nagyszerű uj technikai tanulmá élvezték, ez a nemzet harcolt énük. Mig turális munkáját Faji tehetségek fölénye
nyokkal lép föl, amikor Puskás Tivadar más nemzetek szabadok lettek, addig a mindig kiviláglik, akár. Bolyai Farkasok,
csak nem reg fedezte fel a telefonhirmon magyar nemzet rabszolga lett miattuk. Mig akár Semmelveiss Ignácok, akár pedig
dót, Kossuth Lajos Tivadar pedig a vasút más országok fejlődtek, gyarapodtak ad Bánki Donátok képviseljék is ezt a tehet
építés terén teszi új felfedezések által a dig ezt az országot kirabolták, kifosztot séget, ennek a nemzetnek as értékét..
hevét a technikások közé, az x sugarak ták. S mindeme bajok, viharok éssküzfölfedezője Lénárd Fülöp a legkiválóbb delmek közepette ez a nemzet megőrizte
fizikusok egyike, szintén magyar ember, az energiáját és megtartotta az életked A íaln meghoditási a ieratedii által.
éppen ugy; mint ahogy a magyarság dia vét. Soha ajándékot nem fogadott el. a
A magyar kereskedelem és ipar jöve
dalát jelenti, Goldzieher Ignác, Vámbéry nyugat európai kulturnemzetektői, mindig dékének legfontosabb problémája Magyar
Annin, König Gyula, Eötvös Lóránd, Mun megfizetett azokért áz eredményekért, ország belső piacának kiépítése, vagy
kácsy Mihály, Fadrusa János, Semmelweiss amelyet ő nyert tőlük. A tudomány terén, ami aszal egyértelmű, a magyar falu meg
Ignác, Bolyai Farkas minden dicsősége. a művészet terén, az irodalom terén adott hódítása. Magyarország háromnegyed ré
Ezek 8 nevek az európai kultúra törté annyit az európai kultúrának, mint ameny- sze falu, nem fogyaszt semmit s igy nem
nelmében a legkiválóbbak közül valók s nyit az szolgáltatott a számára. Mindazo szolgálhat egy hatalmas ipari termelés é s
mindegyik név a Tudomány és a- művészet kért a matematikai eredményekért, ame kereskedelem alapjául. A falu meghódí
térén irányváltoztatást' jelent. Bolyai Far lyeket évszázadokon át fölkutatott a tu tása tehát az as igen fontos feladat, mely
kas, aki a matematikát és Semmelweiss domány s amely tudásnak ekként a ma a magyar kereskedelemre és iparrahárul.
Ignác, aki az orvos tudományt átalakítja gyarság is részese lett, ^böven adózott
A falu meghódítása elé azonban óri
a maga hatalmas jelentőségű tudományos Bolyai Farkas, éppen ugy. mint a nyelv ási akadályok gördülnek. A falusi nép el
fölfedezéseive)', a magyar fajra hoztak tudomány eredményeiért Goldzieher Ignác maradottsága,' konzervatizmusa, a mező
dicsőséget. De ez a dicsőség egysaers vagy az orvostudományért Semmelweiss gazdasági cselédek és munkások olcsó
mind annak a bizonysága is, hogy az a Ignác- >•• •. i "
'
*»'*••«?*—'Be munkabére, az* agrárizmus politikai és gaz
nemzet részesé annak a hatalmas kultur
Ezeket
a
tényeket
letagadni
bem ré dasági hatalmának alapja. Ezt a hatalmi
munkának, amelyet az európai társadalom
alapot támadja még az előtörő 'és kulturvégez és, hogy ebből a munkálkodás tet a magyarság egyetlenellenségének térjesztö kereskedelem, ezt védelmezik
ból nem vonja ki magát, hanem sokkal -sem. Amidőn a magyar faj kulturális 'ér kétségbeesetten" az agráriusok képviselői,
nagyobb részt vállal magára, mint ami tékéről számadást csinálnak, ezekről az
nagybirtokosok a azért egész bátrait állyennek teljesítése arányainál fogva köte igazságokról, nem lehet megfeledkezni s Hthatjnk, hogy az agrárizmus és a mer
ezeket
az
eredményeket
a
magyar
faj
te
lessége vulna. .
..: „"•'.
'
hetségének és munkájának a számlájára kantilizmus közötti küzdelem ütköző pontja
'' -' Epeúséggel nem lehet tekinteni, mint kell iraL •finneka nemzetnek jövendő ' falu. Az agrár hatalom fellegvára a falu
ha a magyarságnak, ez a" munkája "ujabb fe'Iadfltáf ezek az eredmények igazolják Ü bár a falu meghódításától függ a ma
eredetű volna. A,' kocsi, a zsebóra ésj» legjobban.-Meg kell erősödnie, bogy azo- gyar kereskedelem é s vele együtt as ipar.
gyufa föltalálását nu^ndják a legújabb kü- kat a tehetségeit, amelyeknek bővében fejlődése, az agrárok minden hatalmuk-HlflítVUr
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nálnak, máskor megint papirmaséból (ké lem. Még ha jósán Vágyok és ébren vagyok, fe-'
szült halat tétetett a vendégel élé. Ismét máskor lém sem nézel. Es amikor lehunyom a szeme
gumi-arábikummal odaragasztotta őket a székeik met, megint nzy nézel rám, amint néztél azon a
Irta : CHOLN'OKY LÁSZLÓ.
hez, amikor már tökrészegek voltak, sót végül esni, nedves, erős. hideg, — csodaszép, napsuAkármi legyek, ha nincs tökéletes igazam arra i>|rávelemedett, hogy olynn aranysárga bolt g írbáii: fürdő napon, amelyik olyan meleg volt,
,
abban, hogy Locsmándy Geró nagyon érzékeny- jj»jntt » vendégeinek, amit előzetesen már egy mint a szerelmes szív, és amelyiken legutoljára
"f~~Tasrés^agyön~szömöW
találkoztam veled! Es főként csak akkor és csak
szer megittak.
hogy nem mindig viselte magát ugy, ahogyan a
Az is igaz, bogy az odavaló cigányprímás: ngy éreztem azt á csodaédes rózsaillatot, ami á
szomorú véibeb emberek viselkedni szoktak. Roboda Tóni volt a magóntitkárja.
te piros ajkaid közül árad felém. Est nem feled
hetem és éneikül megfuiadnék, mint a szárazra
Igaz. Hiszen majdnem minden éjjel hatalmas rí"
És én mégis megmaradok emellett, hogy dobott harcsa.
csajt kovácsolt össze dicső barátaival: a nagy
Locsmándy Geró szömorn. magának-való ember
fejű Pinka Mnkival, azután nz erősen röhögő volt teljes életében. Csakhogy nagyon erősen
. Es aludt egészen este nyolc óráig. Akkorra
Lépy Dedével, különösen pedig, a ferdeorra Sert- akarta, tehát el is tudta titkolni. Azonban precíz a barátok, mint már mondottam: a tökfejű Pinka
Téssy Simonnal, aki legközebb állt mindig a szi bizonyossággal tudom, hogy a mikor délutánon- Maki, azután as erősen-és huzamosan röhögő
véhez.
Unt, kissé Biesjesen felment a maga csodálatos Lépy Dedé s végül a fekete orra Sertvéssy Si
Igaz az is, hogy ezeken a murikon csodá kis toronyszobájába aludni, ilyenforma gondola mon együtt voltak a nagy szállóbán, ahol térit;
latosnál csodálatosabb- ötleteket produkált és tokat rágódott, az ósöreg, ripss-kanapén feküdve. ve.volt és gazda nélkül is ittak óriási nagyokat.
—aiokon nagyokat -nevetett áz említett urakkal
— Látod, édes kedves Margit, én nem ta A mikor aztán végre Geró is lejött, a jó barátok
együtt. Egyszer olyan sajátságos fehér, egyfUlü
minden este kórosban elbődültek.
edényben oldotta fel a bort, a milyen az álmnk- gadom: kissé be vagyok durrantva. De igy jó,
— Szervusz Geró! Már vártunk rádI Min
3=tgy
ij»iir-v«gyok
egyedül,
te
is
itt
vagy
ve
ból felriadt .emberek annyi előszeretettel—toraz^
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kal a falura lekúsznék s a kereskede- telepet teremtenek. Azonban a cselédek
és munkások munkabérkövetelése, a kis
lem útját elállják.
.Rcndelésszerilen készült*
A kereskedelem szempontjából a falu gazdák terjeszkedése ós kulturális emel
lakosságának tulajdonképpen csak három kedése a->»égi nagybirtokosok politikai és
szirtes
vászonyoltönyök
nagy csoportja bir különös fontossággal. gazdasági hatalmát gyökerében támadja
meg.
S
a
nagybirtokosság
egyszer
csak
A mezőgazdasági munkások és cselédek,
finom nyári felöltők
valamint a kisbirtokosok. Az első két azt vette észre, hogy inog a talaj, a ma
gyar
falu
megmozdult,
ki
akar
lépni
régi
nyári sacco- őltdnydk .
csoport, a dfezőgazdasági cselédek és
munkások Magyarország lakosságának konzervativizmusából. S ekkor a hatalmi
elsőrangú
kivitelben és jutányos
csaknem a felét teszik;. S ez az óriási to pozícióját féltékenyen őrző nagybirtokos
árakon kaphatók:
meg, mint fogyasztó tömeg alig jöhet szá ság kiadta a jelszót: „Ki a faluból a ke
mításba. A mezőgazdasági cseléd elmara reskedőkkel 1" A falu a merkantilizmus
Deutsch F. Károly és T á r s a
dott, tudatlan Kultur szükségletei nincse és a nagybirtokosság közötti küzdelem
férfiszabóknál
nek, beletörődött a fennálló bérviszo ütköző pontjává lett és megindult a harc
nyokba, melyek főképp természetbeni szol a falu körül A szövetkezeti mozgalom, a
Budapest VI., Ferenciek-tere 2.
gáltatáson alapulnak. A cseléd az mindent végrehajtási novella, a mezőgazdasági cse
természetben kap. Ruhát, lakást és élel léd- és munkástörvény, a telepítési javas
miszert. Készpénzjövedelme alig nagyobb jlatstb bizonyságai annak a harcnak,
60—60 koronánál. A mezőgazdasági mun mely a falut akarja elzárni a kereskedők
kás pedig szintén kedveli ajtermészet- elől.
;
beni munkabért, ezért vállalja el részért
Ez a harc talán ma a leghevesebb.
az aratást és a cséplést, ezért miveli meg S hogyha a kereskedők szerény anyagi
— A nyolcvanéves uralkodó. .Csütörtökön
részért a burgonya, vagy kukorica földet,
és társadalmi erejét a nagybirtokosság lesz nyolc vanéves dicsőségesen uralkodó királyunk
ngy hogy jövedelmének aránylag csekély
első Firenc József, amely napon városunk temp
része készpénz. Ha még ehhez hozzá vesz- óriási vagyonával és hatalmával össze lomaiban hálaadó istentiszteietet tartanak, a me
mérjük,
alig
hihetünk
a
győzelemben.
Ha
lyeken
a hivatalok vezetői és alkalmazottak is
szük, hogy a mezőgazdasági munkabérek
részt fognak venni. Az egész ország
általában igen alacsonyak, teljesen tisz a harc csak a -kereskedelem és a nagy testületileg
ban tartatnak e napon fényes ünnepségek, me
tán áll előttünk, hogy a magyar falu la birtok között folyna, föltétlenül az utóbbi lyekből a m. kir. posta is kiveszi a maga részét]
kosságának legtekintélyesebb része a ke javára dő ne el. Azonban a mezőgazda E napon ugyanis olyan bélyegjegyek kerülnek
reskedelem és általában a fogyasztás sági cselédeknek és munkásoknak, vala forgalomba, a melyek szélein a születési és je
szempontjából a városi, lakosság mellett mint a kisbirtokosoknak kulturális és gaz - lenlegi évek számai lesznek nyomtatva. A bélye
elmaradt. A kereskedelemnek s a piacot dasági emelkedése, nemcsak a kereske gek _azl^eddigreknél kyssé nagyobbak lesznek,
postaküldemény díjazására használha
kereső magyar iparnak tehát elsőrangú dőknek, hanem ezeknek a tömegének is mindenféle
tók, érvényességük pedig december 31-ig tart
érdeke, hogy a mezei munkabérek emel mindennél fontosabb érdeke. A kereske
— i sorozások végleges •«f*"'fftáii Az
kedjenek s hogy a mai naturális szolgál delem tehát ne csak a nagy birtokos el
tatásokat lehetőleg pénzértéken alapuló len harcoljon, hanem támogassa a falu ujoncjutalek immár meg vagyon szavazva, igy a
honvédelmi
miniszter is rögtön intézkedett a so
emancipációs mozgalmát, a demokrati
tiszta bérviszony váltsa fel.
megkezdése tárgyában. A sorozást két
kus mozgalmakat is, mert ez által gyön rozások
bizottság végzi, melyek közül az első már aug.
A cselédek és munkások mellett har gíti igazán ellenfelét. Minden kulturális 8-án Szentgotthárdon megkezdte a működését,
madik fogyasztó tömeg a kisgazda. A és demokratikus haladás -közelebb viszi a míg a második sorozóbizottság szeptember 2-án
kisgazdák azonban Magyarországon rend kereskedelmet a falu meghódításához, Szombathelyen áll munkába. A celldömölki járás
a második bizottság hatáskörébe tartozik, mely
kívül elmaradott gazda kodást folytatnak. mert az a falu anyagi jólétét és szükség nálunk
szeptember 23-án kezdi meg a sorozást.
Tudatlanok, igen sok helyen még régi há- leteit,- tehát a forgalmat növeli.. Minden AJlitóköteles ,an 969. ezek közül távollevő 170.
romnyomásos gazdálkodást folytatnak, a kinek, akinek érdekei Magyarország belső Sorozási elnök Radó Gyula vármegyei főjegyző,
nagyhozamu gumós növényeket nem ked piacának kiépítését megkívánják, támo orvos Király János dr. Rövidesen hangzik teháT
velik s a termelési eszközeik primitívek. gatni kell az általános választási jogot, a rekruták ajkáról az ének: Októbernek első
Ami kevés készpénzt keresnek, az elmegy népoktatást a legmesszebbmenő mérték napján be kell masírozni.
— Kitüntetett cseniórórmeiter. A m. kir.
adóba, ugy, hogy tulajdonképpen kultur ben, minél intenzivebb parcellázást, szó
fogyasztásra kevés esik. A kereskedelem val mindazt, amit a demokrácia és kul honvédelmi miniszter Somogyi István jánosházai
a közbiztonsági szolgálat terén
nek elsőrangú érdeke, hogy a kisgazdák túra név alatt ismerünk. Ez az igazi uta csendórőrmestert
kifejtett buzgó és eredményes működéséért di
ezáma a nagybirtokosok rovására növe falu meghódításához.
csérő oklevéllel tüntette ki.
«
kedjék, hogy a kisgazdák tanuljanak in
— Brutális szarelem. Csinos, fiatal leányka
tenzív gazdálkodást folytatni s hogy a
Kemenesazentpéterén Fábián Magdolna, akt a
kisgazdák kifosztására alapított magyar
héten künn dolgozott a mezőn. Stiatyén György
adórendszer gyökeres változáson menjen
odavaló legény annyira nézegette a szép leányt,
hogy végre bűnös szándékból merényletet köve
át
tett el ellene, amikor a közelben senki sem volt
Meg kell tehát hódítani a falut a ma
kivütök. A merénylő legényt a kir. ügyészséghez
gyar kereskedelemnek! És a folytonosan
feljelentették.
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előtörő kereskedelem el is indul a hódító
— Elhunyt Unité. Ssaümaycr János nyugat
ellen páratlan gjigyun. Mint iiilitö ¿1 h ü i i t í
uton. A kereskedelem kultúrát terjeszt,
mázott kenyeri-i kántortanító mnlt hó 81-én elete
ital a legelső minden viaek kőzött — Főraktár
knlturszükségleteket ébreszt s azért Ön
75. évében elhunyt A kiérdemüit tanító 66 évig
Boynr Cyali ituda Boa Fii
működött pályáján, ezeíótt félévvel vonult nyu
maga váltja k i azokat a hatásokat, ame
galomba, míg most kiragadta szeretettéinek kö
lyek a magyar faluból egy nagy fogyasztó
réből a halál. Temetése aug. 2-án ment végbe
nagy részvét mellett
— SierencséUeDil Uri kovácsinál- Végzetes
den este lomhább leszel 1
— Itt pocsék, öreg borszag van és fojtás
—--' Ceté csak bólogatott és sztán megkezdődött! nnrinritó, áporodott (am R« minH»n gm m°gra- szerencsétlenség hírét közli velünk jánosházai
tudósítónk. A Kohn-féle kereskedés kováesmuhe* muri és állt reggelig. Akkor; a komponisták var abban, hogy a rózsaillatot beleheljen. De le iyében
alkalmazott Németh József tanonc a mnlt
lecsúsztak a székről, elaludtak.
hetne segíteni a dolgon. Ha örökké alszom, csütörtökön megindította a gyár villamos motor
Egyik éjjelen a tökfejű Pinka Muki revol örökké érzem az Emma ajkai közül kiáradó ró ját s minthogy motor-kezeleshez nem értett ~
gész jobb felét összeroncsolta annyira, hogy a
verből rálőtt egy légyre, amelyik a plafonon zsaillatott Gyerünk csak!
mikor e sorok napvilágot látnak, a Án már alig
szundikolt. A revolvert azután letette aa asztalra
Fogta
a
revolvert
és
belelőtt
a
halántéká
ha
lesz az élők Borában. Felelőség megállapítása
és ott felejtette.
végett a vizsgálat megindult
Ugyan ezen reggelen ngy esett, hogy Oerö ba. Hanyatt vágódott éa a fejét belevágta az
— Megértetett a nemei, dömülkl apát. Mint
ur nagyon mélyen elaludt a kanapé mellett a asztal lábába. Nem is veszített sok vért, mert
földön. Hiába rángatták, macerálták konokul nem néhány -perc_mulva_már_ olyan hideg r « | mini maz múltkor jejeztükjapnnkbau, m_uit szombaton
a
jég.
•
a
délutáni
gyorsvonattal érkezett állomáshelyére
ébredt fel Emmáról álmodott és belehelte az
az uj nemeadömölki apát Hollásy Rnpert dr. As
Amikor a rendőrorvos kijött hozzá, a ter állomáson már várta községünk tisztelgő képvi
édes rózsaillatott.
A jóbarátqk, miután-hiába taszigálták, las met pompás Hlaf töltötte be. Az orvos csudál- selőtestülete. Nevében Nngy Sándor ág. ev. lel
sankint clszivarogtak. Locsmándy Gerő a déli ha kozva nézett körül, mert sehol sem látott virá kész üdvözölte az uj apátot melyre az megha
rangszóra ébredt lel és nagyon rosszul érezte got csak üres boros fiaskót. Hitetlenül rázta a tóan válaszolt hogy a hosszú tanárkodás után
kellene vonulnia, míg itt a jelenlegi
magát, mert a szive ngy ugrált, mint a megőrült feját-és sejtelme sem volt róla, hogy az Emma nyugalomba
tisztségeben munka vár reá. Ezután kocsin a
szócskü. Valahogyan meglátta véletlenül az asz piros akai közül árad a rózsaillat
templomba, majd a székházba hajtatott A közön
talon a revolvert.
Ugye, hogy igazam van, amikor azt mon ség mindenütt nagy számban üdvözölte Hollósyt
— Szokatlan gondolata támadt Igy morfon dom, hogy Locsmándy Gerő alapjában véve szo A beiktatási ünnepségek, melyen a főapát is részt
vesz, augusztus 20-án, Szt-István napján fognak
dírozott magában:
morú ember volt?
"t
vegbemenni.
J
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augusztus 14.

— i celliaztalM kath. legényegylet folyó
tartotta' tancvigalmat a .Korona* szállá kerti 1 Janoa, 8zabó Gyula, MMler Samn, Wéa István!hó 7-én megtartott nyári táncvigalmán a felülhelyiségében. A mulatság kellőképen sikerlUt I Szalay Ferenc "siíüC ünZt B S Z ' I "
'ír"'"' fizetök névsora a következő: Hollósi Rupert és
„Ina/Hsak a kissé hűvös esti levegő volt hátra-iT.lTl
" ^ ' J Ferenc,
^ J ^ Gerbó
' i *Ferenc,
^
. 8 « Özv. Szőgyény Marich Ferencné 20—20 korona,
Ferenc,
Schneidler
Nigl
Gácser József 12 korona, Ráffel Mihály, Maróthy
nyara. Ezeket leszámítva a mulatság egészében Ferenc, Vadász József, Günsberger N., Kondor
sikeres volt A mulatságra ifj. Vasa János re Gyula, Wmter Jánoo, Saller Lajos, Scheiber N„ László 10—10 K, Rőh Pál, Nagy József, Takács
mek cukorkosárkát njándékezott kisorsolás céljá Bisicky Endre. Binger N., Horváth István, Ujc György 5—6 kor. Klaffl Gyula, Klafll Sándor,
ból a r. kath. legényegyeaületnek, a melyért a András 2—2 korosa, Deli József, Kia Sándor Szarka József, özv. Deím Sándorné 4—4 korona,
legényegyesület elnöksége ezúton is mély köszö Verazi Józaef, Tiborc Sándor, Cirkovics Kálmán, Takács Márton, Hetthéssy Elek dr., Göttman Bó
dog, Somogyi Aladár, Nóvák Ferenc, Zsoldos Er
netét fejezi ki. Bán János plébános, elnök.
Barosics János, Rumpecht János, Jogovica Imre, zsébet 3 50—3-50 kor. Bognár János, Patyi Jó
— Kardpárba]. Szekeres Pál celldömölki Jurec Flórián, Bokor Károly, Horváth János An- nás, Szalay Géza, Dinkgreve Nándor, Stubán
ügyvéd éa Hubert János dr. ügyvédjelölt bírósá ler János, Deák János, Blettler Pál, Kuh Lajos, Gyuláné, Géfin Lajoa dr., özv. Takács Ferencné,
gi tárgyaláson eredt összeszólalkozásból kifolyó Molnár Jánoa. Szalóky látván, Lőrinc Józaef, Farkas János, Baranyai Béla, Mészáros Jánoa,
lag e hó 9-én, kedden reggel 5 ór»kor a Griff- Tóry Jenő, Kakas Lejos, Kovács Károly, Reich Rác Endre, Lunc Alajos. Singer Ferenc 3—8 K.
szálli nagytermében kardpárbnjt vívtak. Az ösz- István, Csillag Sándor, Takács Ferenc, Horváth Bisicky András 250 K. Miieri Sándor, Horváth
szecsapásnál dr. Szekeres Pál támadott éa. el József, Heimler Kálmán, Vincey Káajly id. Ko- látván, Lalnk Ferenc, Baros Imre, özv. Tóry
lenfele jobb felső karját kétszer gyors egymás- cor József, Szabó József, Saller GyuTa, N. N., Györgyné, Schmidt Józaef, Hauler János Sárvár,
. titánban megvágta. Pillanatokkal később, mivel 8zmegi Gyula, Sümegi István, Polcer N. Fttlöpl Varga György, Németh Márkus, ozv. Krausz Igdr. Szekeres a vágások után kissé tovább kitar László. Holpert Józaef, Holpert Mihály, Gici Jó nácné, özv. Zsigmond Istvánné. Ujc András, Martott, dr Hubert kardjának hegye jobb felső kar zsef, Csuha Lajos, Ihász Antal, Kia Miksa, Né kovica Araold, Zehmeiater Viktor (K. Mihályfa),
ját sebezte. Mindkét fél megsebesülvén, a pár- meth Sándor, Wendler Lajos, Ifjú Kocor József, Szabó Imre, Szagán János 2—2 kor. Smauzer
. bajt beszüntettek.
Szabó Antal, Farkas János, Somogyi Aladár, 80- Lajos, id. Beich Imre, Rosta Alajos, Németh Fe
— Sziiészet Városunkban a mult évi mű korai N , Horler Jánoa, Tafíek József, Östereie- renc, Pompa Sándor dr., Berkes Jánoa 1*50—1-50
ködéséről előnyösen ismert Kitt Árpád színigaz her N., Steiner Jenő, Körösi Ferenc, Sold János, K. Varga István 1-40 K. Angyal Pál 1.20 kor.
gató társulata szándékozik rövidesen megkezdeni Hegedüa Sándor, Szarka Józaef, Klafl Lajos, Szalay Ferenc, Ferenci Lajoa, Szalay János, Stei
előadásait. A társulat tagjai csekély kivétellel Kamlenesz N., Németh György, Spártai N. Ki ner Rudolf, ifj. Reich Imre, Koc József, Gerse
„ismerősök előttünk. Kiss Árpád színigazgató már rály Jenő, Málnási Antal, Balassa István, Mika Jánoa, Reich látván, Nagy Jánoa, Blazaur Lajoa,
megtette a szükséges intézkedéseket, hogy tár Antal, Tóth Kálmán, Merkly N. 1—1 kor. Szép- Balog Mihály, Lóránth Gyula, Tóth Sándor, Szabó
sulatával augusztus 15-tőI 28-ig a Griff szálló Iaky Jánoa 1-40 fillér, Gönye Ferenc, Tálos Já Károly, Háry József, Mann Ede, Vendler Lajos
nagytermében a játszhatáai engedélyt megkap nos, Diósy Géza 60 -60 fillér, Temér Rudolf 60 1—1 kor. Klaffl Kálmán, özv. Szabó Lajosné,
hassa. A társulat névsora: Hölgyek: Szécsi fillér, Nagy István és Kis Károly 50—50 fillér, Németh László, Polcer Dezaő, Vénem Sándor,
Emma operetté primadonna, Katona Terus ope- Varbanek Sándor, Orbán István, Macsntai Lajos, Bagos Ernő, Szalay Lajoa, Scheer Gyula, Spátai
rette-aoubtte, Asbóth Lili operette-koloratnr, Kovács Lajoa 40 -40 fillér, Móric Géza, Bokor József, Kovács Sándor, Menybárt Ferenc, Bara
K. Kövi Kornélia, drámai szende, Kovács Emma Sándor és Sipőc Maiton 20—20 fillér, Pőee Imre bás Ernő, Almási Jánoa, Szalay József N. N.,
50-50 fillér, Kovács József 10 fllL melyért kö
énekes naiva, Héeey Etel anyaszinésznó, Hécey és Nyilaay N. 10—10 fillér.
Ilona operette-komika, NémethKornéliaseirédéne- _ " _ A zászlószegbevételnél 308 K. találtatott szönetét fejezi ki a rendezőség.—
a
leszámolás
alkalmival
mint
nevsomélküli.
Ezen
keanő és 5 kardnlosnő. Férfiak: Kiss Árpád hős
— Az ipariskolai tanítók. Az ipariak, taní
és jellem8zínész, Magasházy János baritonéne összegre névsort f Itüntetni nem tud a rendező tók győri
rajztanfolyamának képesítő vizsgái f.
kes, Faragó Rezső tenorénekes. Szántó Jenő ko ség, igy mindazon igen tisztelt adakozók, kiknek hó 4 éa 5-én
tartottak Hártonffy Márton udv. ta
mikus, Nyarai Dezső operetté-buffó komikus, nevei a lapokban kitüntetve nincsenek, ezen fe nácsos, főigazgató
és Fekete József miniszteri
Liptay Lajos szerelmes, Ernyei Emil jellemszi leslegre tudhatják adományaikat, amiért ugy ne biztos jelenlétében. A
tanfolyamot Füleki József
nesz. Kőhalmi Andor kedélyes apa és 5 karda- kik, mint a nevek szerinti adakozóknak hálás szakisk. igazgató, és Hanzély
szakiskolai
. loa. Színre kerülő színdarabok, operettek: Lu köszönetet mond ezúton is a rendezőség. A sze tanár vezették oly ambitioval aGyula
annyi jóindulattal
gekért
és
mulatságon
befolyt
összeg
4221
K
80
xemburg grófja. Táncos huszárok. Obsitos, Trenk"
szakértelemmel, hogy a rajzott a hall
báró, Fuzsitos kisasszony. Komédiások, Tiloa & fillér, az összes kiadások 2560 K. 80 fdl. tiszta párosult
gatókkal megkedveltetve, azok között valóságos
csók; színmüvek: Kis cukros, Sári bíró, Liliom, jövedelem maradt az egylet jav. 1661 korona. verseny
fejlődött
ki. Ennek tulajdonítható hogy
egy csirkefogó élete és halála. Botrány, Buridán Tisztelettel a rendezőség.
1—1 hallgató átlag 150 rajzlapot csinált s a
szamara, Jaek a senki. Keserű mézeshetek, The— Tanulmányi ösztöndíj. A soproni keres győri tanfolyam ugy az anyag mennyisége, mint
odpre éa társa. Megjegj-eizttk egyúttal hogy kedelmi
elnöksége-pályázatot hirdet az elvégzett munka minősége tekintetében veze-'
nem sok reményt füzünk Kiss társulatának vá egy 600 iparkamara
koronás iparos külföldi utazási ösztön tett Megyénkből 2 tanító vett részt a tanfolya
rosunkban való megjelenéséhez, mert a vidéki díjra. A kérvények
szeptember
10 lg nyújtandók mon, és pedig Csiszár Jánoa muraszombati éa
Bzinészeti kerületek uj beosztása megvolt, mely
be az iparkamara elnökségénél. Az ösztöndíjas Kemény Simon jánosházai ipariak, igazgatók.
alkalommal Kiss Árpád Torontál, Krassó -Szörény, nak
kötelezettséget kell vállalnia, hogy hazájába Mindkettő .dicséretéé* oklevelet nyert A tan
Temea és Hnuyadmegyét kapta ; Vasvármegye visszatér,
mert különben az ösztöndijat viasza anyag felölelte a diszitményi szemléleti látszat
színigazgatója pedig Molnár Gyula lett.
tam, sík mértani éa ábrázoló geometriai rajzok.
kell fizetnie.
— Elfogott sikkasztó hiszár. A mult héten
— írvaházi alapítványok. Vasvármegye ár- Uj fodrásznö CeUtomöttön. Malter Her
vaházában egy herceg Montennovi, egy felső nagy szenzációja volt Szombathelynek Radi La mina fodrásznó július elsején visszatért váro
bükki Nagy Sándor, egy gróf Erdódy Sándor, joa huszár szakaszvezető, aki az ezred pénzéből sunkba a itt a modern hajfrizurák bármelyikét
egy Szombathelyi Takarékpénztár, egy Mura vígan mulatozott, utoljára pedig vele megszökött. kinek-kinek tetszése szerint előállítja. Havi abonszombati Tanító kör éa két Vasvármegye tör Mint értesülünk a sikkasztót Brémában hajóra nenaeket elfogad, valamint estélyekre, lakodal
vényhatósági alapítványi hely megüresedett, szállás előtt letartóztatták a most visszahozzák makra, táucvigalmakra meghívásokat vidékre ia.
melyre most hirdet pályázatot a varmegye alis bűneiért vezekelni
Celldömölk, Kts-utca 5. szám alá kéri a megke
pánja. A pályázati kérvények aug. hó 20-ig adan
- A kerületi papság tisztelgése, dr. Hollót, resést intézni.
. dók be a vármegye alispánjához.
Rnpert a ns.-dömölki apát előtt csütörtökön tisz
- üjiüs a szivarok és cigaretták körül. A
— Jóváhagyott tizreidészeti határozat A telgett Kemenesalja kath. papaága Pálinkát dohányjövedéki igazgatóság legközelebb nj sziva
m. kir. belügyminisztérium a most érkezett le Géza esperes-plébános vezetése mellett azon al rokat és cigarettákat fog forgalomba hozni. Az
iratával helybenhagyta vármegyénk közigazgatási kalomból, hogy elfoglalta apátsági székhelyét uj készítmények azonban csak karácsonykor ke
bizottságának ama határozatát, melynek értelmé Az üdvözlésen a környék számos lelkipásztora rülnek forgalomba. A régiek közül befogják szün
ben a tűzrendészet színvonalának emelése cél-' reszt vett utána pedig fényes ebéden vendégU tetni a .Rozita* szivart, továbbá a .Duna* és a
iából 1700 koronát szavazott meg egy felsőbb látta a kerület papságát az nj apát.
.Király cigarettákat A Rozita helyét egy nj for
tüzoltótanfolyam segélyezésére.
májú szivar foglalja el, mely hosszabb és véko
— Bictzjárás. A munkaidő nagy mértekben nyabb lesz. mint a trabukki és amely .Ciga— 1 vasutasok zászló méntelééi Ünnepé- megszűnvén, megindulnak a processiók a hely
Ivére felülfizettek: Lóránth Gyula 4 kor., Szalay beli kegy helyre. Tegnap a székesfehérvári zarán rilló* néven fogja csalogatni a dohányos embe
János és Vizlendvay József 8—8 korona, Szabó dokok impozáns menete érkezett városunkba, de reket Azonkívül lesz egy uj Virgina fajta is,
József, Major József, Szeiíert János, Zacsek Jó aokmn jöttek a vonattal is. Holnap megy ~ " amely 12 cm. hosssa lesz és a .ViigimozaíLJ
vet kapja A cigarettáknál a legfontosabb újítás
zsef, Németh Ferenc, DamperT Gábor, Tor János, Bza a processzió.
az lesz, hogy a Princesaaa cigaretta nem less
Milkovica János, Szabó Mihály, Takács József,
— Bagiljoi betegség. Jánosházán a lefolyt tovább specialitás, hanem minden trafikban kap
Pál János, Volf Sándor, Fehér János, Kovács
Jánoa, Lipták Károly, Kovács Ferenc, Jurái An heten egy esetben ütötte fel tejét a kanyaró. ható lesz. A Király éa Duna cigaretták helyet
pótló nj formákat még nem állapították meg.
tal, Horváth Ágoston, Szalay látván, Mészáros Ugy látszik a járvány végnapjait élt.
István, Somogyi Sándor, Telefai György, Reiter
— Zárlatfeloldások. Mersevaton a sertés— 1 tüdéréiz pusztítása. A belügyminisz
Róbert, Szabó Józaef, Guth György, Lendvay vész, Keleden éa Várkeszón a aertésorbánc meg ter jelentése
szerint 1910 jan. havában Magyar
György, Kárpáti József, Béreay Sándor ifja, Bé- szűnt, miért ia az elrendelt zárlat feloldatott
országon tüdővészben elhalt 6874 egyén, ebből
reay Sándor id. Baraics Lajos, Erős Sándor ifja,
á Duna jobb partjára Dunántúlra esett 888 eg
Erős Sándor id., Nagy József, Molnár Józaef, Egri
— Brutális keesis. SchtixU Antal ceHdö- Vasvármegyében pedig ezen egy hónapban
fivörsv Kozári mölki korcsmáros Feri nevü 6 éves kis fia aug. egyén esett a tüdőgümőkor áldozatául.
József, Németh István, Nagy Gyula, 8zabó Antal, 9-én az utcán Kita István kisköcski bérlő ko
Jutalék mellett ügynököket, utazókat
Máthé Elek, Orbán látván, Nagy Lajos, Völtzl csija után futott a arra akart felkapaszkodni. Mi' keres•agai
ablak-redőnyök elárnsitására Schiüinger
József, Ipsica Mihály, Szabó László, Károlyi Já dón ezt a kocsis észrevette, ostorával ugy hoz Simon és
Társa ablakredőny gyára, Budapest,
zácsapott,
hogy
a
kis
fiún
6
nap
alatt
gyógyuló
nos, Nagl Gyula, Kahanesz Jánoa, Gyórfy Sán
teati aértéat ejtett. A brutális kocaia feljelente Gróf Zichy Jenő utca 16, hová Írásbeli ajánla
dor. Patyi Egyed, Kovács Sándor, Fodor Károly tett
tok éa megrendelések intézendők.
a kir. járásbíróságnál.
Bfokk VilmoB, Németk Mihály, Szabó Antal, Ko
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nyilik nieg,: mely a győri iskolák növendékeinek csa- ,
ládi gondozást kellemes otthont adni van-Mvatva. '-m
-Bsiratési.dli 50 K. Évi^lO M ) ellátás 8» (akásVTOO
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1910/11. tanév elején G y ő r b e n szakszerű vezetés és
és tanári felügyelet alatt oly

((

Kemenesszeutpeter községházánál,

megtartandó nyilvános árverésen á megállapított|
kikiáltási árpa alul eladatni' nem fog.
.Árverezni szándékozók tartozmk az ingat
lan, becsarának 10, 7o:át, készpénzben, vagy az
VXSL, évi IjX. tc. ¿2- §-ban jylzett árfolyammal
számított és az 1881. évi november hó 1-én
3333 sz. a. kelt igazságügyminis ztéri rendelet 8.
§-bau kijelölt óvadékiepes. értékpapírban a kt-j
küldött. kezéhez. letenni, avagy az 1881 évi LX. 0
tc. 170 §-a értelmében a bánatpénznek e bíróságnál előleges elhelyezésről kiállított szabály
szerű elismervényt atszoigaltatm.
Celldömölk, 1910. évi június hó 16
A. kir. jbirósáz, -mint4eltkkönyvi-^, ,vi>,
HANNIG sk. kir. járásbiró.
A kiad*syí hiteléül:
HRABOR8ZKY kir^telekkönyvezető.

„Tanulók háza*>

Szülők figyelmébe!

Á celldömölki kir. járásbíróság, mint telet
könyvi hatóságfcüzhirréteszi, hogy özv. Szaba
dos Józsefbe szül. Kis Terézia végrehnjfatóiiuk
Szabados Gergely végrehajtást szenvedő elleni
ÍÓOP korona tőkekövetelés és járulékai iránti
végrehajtási Ügyében a celldömölki kir. járásbí
róság területén „ISvő Kémeuessentpeter község
ben fekvő, a' iemeijoBsiéntpéferi 32-ik ez.- tjkvbéi'il.l-jd
10^1.3 sórszan'i tjföi fógWtHf
22-ík sz. náft..-í hittanból Szabados Gergelynek'
20/W .,résa)!'etósegéré ka árverést 1675 koroná
ban ezennéjt ;negállapilott kikiáltási árban, elreadelte és. hogy a fentebb' megjelölt ingatlan

„Tanulok Háza" igazgatósága
•:: '
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Hirdetéseiéi

felvesz
a kiadóhivatal.

PÁLMA KAUCSUK
SAROK

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkezetű vetőgépeket, -talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
.... kötélnemüek és mindenféle gazdasági cikkekből. ',
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