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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP
Hegjelen mindea vasárnap reggel.

Erő ül eteti ara : Esész é t r e 8 korona, We»re
korona, negyedévre 2korona.
Keres szám nrrv darabonként '2»> fillér.

Községi Takarékpénztár.
Képviselőtestületünk 25 tagja a f.
hó 12-én tartandó képvisilő/estületi
gyűlés elé indítványt nyújt be, mely
ben a községi takarékpénztár szerve
zését, illetve felállítását kérik. Az in
dítványt megokolásaival együtt szóról
szóra itt közöljük:
A „Községi T a k a r é k p é n z t á r "
felalli asara vonatkozó javaslat indakai
A jogállam kiépítése és a kulturális
célok megvalósítása állami feladatot képez.
De nincs olyan állam és — sajnos — a
mienk a legkevésbbé az, amely a polgárság
áldozatkészségét és megterhelését eme célok
megvalósításánál mellőzhetné.
•A községek valósággal nyögnek az ön
kormányzat fejében reájuk nehezedő közter
hek súlya alatt. A közigazgatás legfontosabb
szerve: a köznéu. A cél és az eszköz együtt.
Ezért van és e»i>iet kell ellátni a közigaz

Káin.
Irta: n. Lali Coloma. Spanyol eredetiből fordította:

Jáadi BaraaraiB.
(Folytatás.)

Joaquina nem nagyított Goya négy
ecsetvonással megrajzolta volna ez emberről
a falusi ripők typusát, a ki csak azért gyű
löli a magára öltött uri ruhát, mert irigyli,
akárcsak a szamár a magára rántott . orosz
lán-bőrt; a fölfuvalkodott hatalmasság typu
sát, a ki, mint a sánta koldus, vakok kor
mányzója a földön; a világosság terjesztőjé
nek typusát, a ki, mint a kálránygyujtót, k i 
csiben árulja világosságát és valamint amaz
füstöl, feketít és nem világit: ugy ez a ..szel
lemi gyújtó" is csak elhomályosítja a sze
gény népnek értelmét és lelkiismeretét, a
mely vakon hallgatja négy garasért.
Ez a közönséges és szellemtelen arc, ez
" V sandító szem", "a ' m é l y mintha mégakarná
valósítani ezt a régi mondást: „nosce te ipsum", közbe-közbe eltűnt ' t á n hogy bent£is
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—Szerkesztőség és kiadóhivatal:
IMnk^Tevc Nándor könyvnyomdája Celldömölk
ide intezendök a szellemi részt illető köziemen*
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gatást. Az állam leiadatai nagyok és sokfélék,
elég serény is, hogy ezeket valóra váltsa, de
arról, hogy a terheket a községek megbirják-e,
— szó nem esik. A községek alig rendelkez
nek vagyonnal, a mindig fokozódó administrativ költségekre a kizárólagos fedezetet a
potadó nynjtj^ggVKnnek dacára folytonosan
szaporodnak a kiadásokat fokozó és a pót
adókat növelő intézmények. Az állam e rész
beni tevékenysége nem szünetel, de hogy
azután milyen helyzetben vannak a községek,
azt szomorúan bizonyítja a pótadók félelme
tes magassága, szaporodása.

kevés kivétellel — mind ilyenek. Csak leg
utóbb kezdi a társadalom egy ujabb irányú
törekvés útját egyengetni, csak ujabban kezd,
és mindinkább hangosabban megnyilatkozni
az a belátás, hogy a kétségtelenül fontos és
nélkülözhetetlen takarékpénztári intézmény
— és a községek érdekei között kell köz
vetlen kapcsolatot létesíteni.

pétutár'.

Erre a belátásra *a Takarékpénztárak
mai szervezete juttatott el bennünk, — az a
szervezet, amely a takarétpénztári intézményt
egyoldalú célok~és érdekek eszközeivé tette
és amely a részvényesek érdekében a minél
nagyobb üzleti nyereség elérését tekinti egye
düli célnak.
Ha e mellett a cél- és törekvés mellett
kinyújtott segítő kezet a támogatásra és se
gítségre szoruló közönség az öröm mohósá
gával ragadta meg, — a mentésért fizetett
árban ismét csak a részvényesek és nem a
közönség érdekei nyertek kielégítést.

A részvénytárasági alapokon fennálló
takarékpénztárakat ismertetni fölösleges dolog,
hisz az országban létező Takarékpénztára^

Bizonyítja ezt a részvénytársaságok ál
tal fehalmozott vagyon, amely fölött, mint a
magántulajdon fölött, kizárólag a részvénye-

körültekintsen; ez a római tóga tisztességére
számító bő és zsíros kabát, ez a zöld-pirosfehér szinü nyakkendő, mely a köztársaság,
színeivel kérkedett, a remény zöldje ugyanis
megfakult a csalódás folytán, a büszkeség
biborpirja a bűnbánat folytán, az ártatlanság
tisztaság fehér szine az ártatlanság bukása
folytán; végre s mindenekelőtt az a rettene
tes fütykös, melyre öly öntudatos arckifeje
zéssel támaszkodott, mint valamely békés
polgár az ö egyéni jogaira: mindez kétség
telenül elárulta a szövetséges szónokot, a
mint nem elősorolja, hanem összefoglalja
argumentumait; az anyjától félő Roque cim
boráját; azt a Mefisztopheleszt, a ki tele
tömte veszedelmes gondolatokkal s azt taná
csolta, hogy a haza nevében édesatyjától
pénzt csaljon ki, a mely mint valami gyűjtőmedencébe — melybe van ugyan bejutás, de
kijutás nincsen — ugy hullott az ő feneket
len zsebébe.
. á* "

mely nagyon hasonlított ahhoz, melyet szent
Antal remete öltött az ördög láttára, midőn
megkísértette a pusztában:

Ilyen körülmények között nincs más mód,
minthogy a községek maguk gondoskoskodjanak a saját érdekeikről és maguk létesít
senek olyan intézményeket, amelyek elvisel
hetővé teszik a köz érdekébén reájuk váró
teladatok teljesítését.
Ilyen intézmény a 'Küzsiai

Takarék-

Nem
kell tehát csodálkozni, hogy
Joaquina is oly arckifejezéssel szólalt meg, a

—

—

• —*

Tibortz Sándor"

"

— Miféle rossz szél hozza ide kegyel
medet ebben az éhségtől összezsugorodott
nyakkendőben?
— A haza java — válaszolt a szövet
séges a szél hevességével.
— Csakhogy itt nincs ám ő kegyelme
a mennyiben nekünk is csak annyit hagyott,hogy nem elég.
— Senora! — kiáltott föl a szöretsé
ges, láthatóan meghökkenve; — elég a csip
kedő tréfából s mondja meg, hova ment
Roque. mert érte jövök.
— Roque a faluba ment eladni a zöld
séget és estig meg se jön — bizonyitgatá
Joaquina, hazudva egp diplomata vakmerő
ségével.
— Akkor megvárom, a k á r holnap reg
gelig.
_
— Legalább üljön le, hogy el ne fárad
j o n — szólt Joaquina türelmetlenül állva fül;

~a. -

— Elvállal mindennemű léríi é s nöi angol és francia szabása
ruhák

készítését.
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Lovagló és sportöltönyök kitűnő BiabástM.

sek rendelkeznek. Ebből a vagyonból, amely
kizárólag a közönség révén, ennek pénzébűi
keletkezett, a közönségre, a közre semmi
előny nem származik. A részvényeseké a
nyereség és az osztalék is! A rideg önzés
képe ez, — amely teljesen nélkülöz minden
féle szociális vonást. Épp ezért és az előfordult
takarékpénztári bukások miatt, ha nem is
indokolni, .de megmagyarázni lehet azt a tar
tózkodást, amely a tarékpénztárakkal szemben
a közönség részéről megnyilvánul.
Ezek a tapasztalán tények szolgáltatjak
az alapot ahhoz az országszerte megnyilvá
nuló törekvéshez, mely a>« Községi Takarék
p é n z t á r i a k felállításával kivan a községek
helyzetén segíteni.
•

A .Községi Takarékpénztár.
I. a a a n e t m
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I. A >Községi Takarékpénztár' községi
tulajdont képez, nem a társas, hanem az egyéni
cégek küzé tartozik, a közgyűlést nem rész
vényesek, mert ilyenek nincsenek, hanem a
képvisilőtestűlet tagjai alkotják. Ez választja
az igazgatóságot és a felűgyelőbizottságoL
Alapszabályai törvényhatósági és miniszteri
jóváhagyásban részesülnek, a hatósági felügye
let kiterjed az üzletkezelesre is,' mit a szám
vevőségek utján gyakorol. A közönség érde
keit a község vagyona, jövedelmei, az adófi
zető polgárság és az igazgatóság és a fel
ügyelő bizottság a kereskedelmi törvényben
szabályozott felelőssége biztosítják.- Az évi
üzleti nyereség a községé, ennek a jöve
delmét gyarapítja.
Az a körülmény, hogy a »Községi Ta
karékpénztár' nem
a
minél
nagyobb
osztalékra pályázó részvényesek, hanem a
község tulajdonát képezi, maga után vonja
azt az üdvös eredményt, hogy a pénz
tár Uzletkezelése a közönség érdekeinek szol
gálatára és kielégítésére fog törekedni. Nem
a minél nagyobb üzleti nyereség, hanem a
közönség bizalmára alapított minél nagyobb
forgalom nyújtja azt a biztosítékot, ami a
pénztár és eredményes és hasznos működé
sét lehetővé teszi.

Nem mi mondjuk, a tények bizonyítják,
hogy a közönség bizalma a takarékpénztá
rakkal szemben — ezekre nézve előnyösnek
nem mondható, — változáson ment át. Csak
két körülményt kívánunk kiemelni.
Az egyik az az el nem vitatható tény,
hogy a nép vagyoni helyzete a mai gazda
sági viszonyok mellett elég kedvező, a másik
pedig az, hogy a takarékpénztárak betét ál
lománya nem emelkedést, hanem csökkenést
mutat, és hogy a postatakarékpénztárak be
tétei nagy mértékben szaporodnak.
Ennek a két ténynek szembeállításából
könnyű a következtetést levonni. Pénzbőség
van, de ez a takarékpénztárak belétállomáI nyát — nagy általánosságban szólunk, — nem
' szaporítja, hogy ez a körülmény a bizalom
kérdésével van összefügggésben, azt mondani
is fölösleges.
A községi takarékpénztár szervezetében
rejlő garancia biztos reményt nyújt arra,
hogy a pénztár és a közönség kölcsönös ér
dekei egymásra találnak és egymást támo
gatva fogják a közös cél: a vagyoni és egyéb
érdekek kielégítését előmozdítani.

I

A 'Községi Takarékpénztár' a hitelre
szoruló közönség érdekeit ' méltányos hitel
nyújtásával a betevőket pedig a legszélesebb
alapon nyugvó garanciákkal elégíti ki. Meg
találja ebben a gazdasági élet minden alanya
a maga prosperálásának eszközét, maguk a
községek polgárai pedig ezen k n ül azt az intéz
ményt,
amely a közös terhek viselése,
vagyis a pótadók fizetése alól őket felmenti.
I/Ogika kényszerűséggel folyik ebből a
közönségnek a törekvése, hogy a Községi Ta
karékpénztár boldogulását tőle telhetőleg elő
készítse, ami viszont biztos záloga annak a
reménységnek, hogy a takarékpénztár legrö
videbb idő alatt a legjobb hirü és virágzó
intézetek között loglal helyet, Példa erre a
virágzó Pinkafői
Községi . Takarékpénztár,
amelynek a legnagyobb részben jelzálog köl
csönön alapuló, tehát a legkisebb nyereséggel
járó üzleti forgalma az elmúlt évben 25000
korona nyereséggel gazdagította a községet.

s egy vesszővel kezében, megindult összete
relni a sereg szárnyas jószágot, mely ide-oda
szertekalandozott, hogy az éjtszakára biztos
helyre eltegye.

s mé.ységes belátással, a mely jellemzi a
tréfálkozó andalúziai nípet, monda:
— Az éles tekintet sokat észrevesz!
— ugyan ne bosszantson megint ostoba
A szövetséges azalatt föl és alá sétált tréfáival! — böstörködött a bosszús szövet
a torony előtt mindenfelé forgatva arcát, séges, elértve a mondás célzatát.
— Hej, jól tudom én, miben sántikál a
mindén pillanatban készen figyelni a messze
ségbe és aggódva kitekintgetve azon irány bank; itt van la az irás: „Miért nem eszik a
ban, honnan jönnie kellett Roquenak. Nyug munkás kenyeret? Mert nem kap."
— Oh, mert nem akarja. Hisz előre
talan tekintete véletlenül beleütközött egy
fehér márványtáblába, mely a torony kapu tolva házam reteszét, cimerpajzsom van —
válaszolt a hatalmasság. De hát többet érnek
jának ormán ékeskedett, a hol ez-volrol
ható: „a családi dicsőség szeretete bírta rá mind e címereknél ezek az előkelő rongyok,
az élő del Castillo marquést, hogy megújítsa melyek betakarnak — tette hozzá, ide-oda
forgatva zsíros kabátját
ezt a történelmi emliket."
— S mindenestől, cafrangostól? — kér-=
- —-J*feh gazdagSlVaMfMapMslnpasfMTL
dezé a: ?gurT r?lnir^»< ffiWi*'''fjwiuutt'rr- a
. lek! . . . Nem hagynék köret kövön belőled!
vessző hegyével a papiros-körlapra, melyet
— kiáltott (öl a szövetséges, parodizálva azt
mint érdemkeresztet viselt a szövetséges
a gyűlöletet és szertelen hányavetiséget, a
'mellén.
melylyel Seneca bosszút lihegő
Medeájá
Ez a körlap, a mely képletes érem volt,
mondja: Medea él!
kék papirosból készült: Előlapján ez állott:
Ámde indulatoskodásának gátat vetett „September 18", hátulján pedig: „Éljen a föl
Joaquina. a ki azzal a gonoszkedással s séges!" Vékony madzagon lógott s jelezve a
T
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Az előadottakból ^megállapítható tehát
a .Községi Takarékpénztár«-i intézménynek
hasznos volta.
I I . De szükséges is a 'Községi Takarék
pénztár'. Szükséges volna akkor is, ha váro
sunk viszonyai a normálistól eltérő, különös
tekintetbe vételt nem igényelnének. Jól tudjuk
azonban hogy a mi helyzetünkre az általá
nos mérték nem alkalmazható. Városunk fej
lődése más község fejlődésével való összeha-sonlitást meg nem tűri.
Az ezelőtt még 15 évvel falusi jelleggel
biró Kis-Cell, ma a Dunántúl egyik legszebb,
legmodernebb nagyközsége. Ilyenné tette a
fejlődés, amelyet a község ugy kiterjedésében,
valamint népesedésében az utolsó tíz-tizenöt
év alatt m á r elért
A fejlődés okainak vizsgálata nem ide
tartozik; mi csak megállapítjuk a lényeket és
ezekből vonjuk le a tanulságot
Ezek a tények okozták azt a nagy köl
tekezést, beruházást, amit a község az ulolsó
években tett és ami miatt a város háztar
tása — ne tagadjuk — rövid idő alatt vál
ságossá válhat.
Ilyen helyzetben száz és egy okunk van,
hegy a községi háztartásban beállható válság
megelőzésére törekedjünk. Meg kell állapítani,
hogy mivel sem a további fejlődésről lemon
dani, sem a pótadók súlya alatt leroskadni
nem akarunk: gondoskodni kell uj jövedelmi
forrásról.
A 'Községi Takarékpénztár' szükséges
sége kizárólag a község érdekei szempontjá
ból bírálandó el.
A község érdeke megköveteli, hogy a
közjövedelmek szaporittassanak és ez által a
polgárok a jövőben beállható terhektől meg
óvassanak, de lehetőleg a meglévőktől is sza
badulhassanak. Ennek elérését a leghatályossabban a „Községi Takarékpénztár" biztosítja.
Ez lesz az az alap, amelyen a jövőbeli
Celldömölk felépül, ez lesz az a forrás, amely
a még hiányzó ipari, kereskedelmi és kultu
rális intézmények létesítésére a még parlagon
heverő talajt megtermékenyíti.

szeretnék-et meg a tehetetlenséget, a zsirós
kabáton ugy tünt föl, mint valamely veterán
mellén a dicsőség kereszt.
— Igen, senora, cafrangostól, minde
nestől! — kiáltott föl a heveskedő hatalmas
ság. És az érem emlékjel, a mely mindig rá
fog emlékeztetni a forradalom diadalára s a
nép hősiességére.
— Eh, j ó — vágott vissza Joaquina.
Hanem j ó lesz mindig esernyőt hordania
magával, mert az első zápor, a mely érni
fegja ezt az emléket, el is áztatja majd.
— Sebaj, ha eláztatja is; hisz itt va
gyok én, hogy el ne hagyjam veszni tanul
ságait
— Akkor hát menjen prédikálni vala-

>

— Senora, a mikor én szónokolok, azt
teszem a néppel, a mit akarok.
— S miért nem csináltat magának
zubbonyt s azt, ami rajta van, miért nem
küldi.valamely kórházba, hogy beletegyék a
fazékba s kifőzzék belőle a zsírt ? . . .
(Folyt, köv.)
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Polgári iskolát, esetlen algimnáziumot
szeretnénk, hogy ezáltal polgárságunk életbe
vágó érdekéit, a gyermeknevelést elősegítsük
A Magyar Gazdaasszonyok Orszá- j
és lehetővé legyük! De nincs pitizünk, a-köz
ség teherviselési képessege pedig ki van gos Egyesülete a nemzet leányaiból már j
50 éve, hogy magyar honleányokat nevel.
merítve.
Az egyesületnek a Budapesttol 11
Ha a Takarékpénztár léteiül e- az
üzleti nyereség a község háztartás terheit km. távolságra eső Cinkóta községben
könnyíteni fogja,-nem lesz akadálya, annak, újonnan felépített és berendezett,Jeánjt
hogy a szükséges intézményekéi létesítsük:
névélő intezete van. Cinftota községnek
* *
*
éghajlata enyhe: vidéke erdős, kedves
•A fentiekben elősoroltuk
nagyjában
nyaraló és kiránduló helye :» főváros
azokat az előnyöket, amikéi a takarékpénztár
a községnek, lakosainak, sőt az egész vidék lakóinak. A Budapést-cinkotai helyi é r 
közönségének ks nyújtani fog, előadtuk azo dekű vasútnak pályaudvara a budapesti
tőszomszédságában
kat ,,z okokat is., melyek Celldömölk községre ' keleti pályaudvar
nézve a ..Takarékpénztár'' felállításai szüksé °j vau: innen a einkotai állomás 33 perc
gessé teszik. Van-e ezek melletl más számút • alatt érhető el E vasútnak villamos
tevő érdek, ami figyelembe vételre számíthat?
i üzemmé átalakítása most van fplyaFigyelembe jöhet-e itt bármiféle más magán'
I maiban.
érdek?
Az intézet magas földszintből és
Haliam véljük az ellenvetést, hiigy uj '

Gazdaasszonyok Egyesülete.

Takarékpénztárra nincs szükség, hogy a k ö 
zönség! érdekeit a létező két intézet kielégíti.
A válaszunk erre az: hogy a közönség
érdekéit nem egyes intezetek, hanem több
intézel elééin kl. F. mellett bizonyít az. hogy
a jaras közönsége nem kizárólag a helybeli
hanem ints vidéki intezetekkel is összekötte
tésben áll, tfogj lehat addig, mig a mi kö
zönségünk mái, távolabbi intézetekre is reá
szorul, addig a helybeli intezetek szaporítá
sát íölö.leze.-r-.el; mondani neiii lehet. F. mel
let .-Z"l a közelmúlt is. ISlm. év előtt három
Takarékpénztár volt Kis-Cellben es a bennük
elhelyezeti beletek összege a neüy es fel mil
lió koronái meghaladta, ma kettő van es
kettőben sínes ket millió kor inánál több be
l é t l.z is azt bizonyítja, hnirt a takarék
pénztárak prosperálást! sem függ azoknak a
számától. .Már fentebb hivatkoztunk a Pinkafői
Községi Takarékpénztárra, e tekintetben is
példa gyanánt említjük meg, hogy a fersf>
eön járásban ahol ez a Takarékpénztár van,
még m i s i i rendlieli. mindmegannyi joforgalmu pénzintézet áll fenn. a nélkül, hogy a
Községi .akarékpenztír forgalmát es üzleti
nyereségét ez a körülmény befolyásolnál
Xeni szabad feledni azt sem. hogy a
Takarékpénztárak csak akkor felelnek meg
hivatásuknak, ha üzletkörüket, kiváltképpen
a jelzáloghitelre alapítják, már pedig tudva
levőleg a helybeli intezetek e részbeni műkö
dése a közönség szükségleiet es igényeit ki
nem elégili.
De volna bármiként és volna bar ugy,
hogy a „Községi Takarékpénztár" felállítása
a fennálló intézetek privát érdekeit hátrányo
san befolyásolja, ez a körülmény figyelembe
vételre számot nem tarthatna, mivelhogy itt
csak az a kérdés: hasznos-e es szükséges e

.«!•• ii wwségaeH * « —
- " Ha van valaki, aki bebizonyítja, hogy
ez "a cel, ez a törekvés a községre., káros,'
azelőtt meghajtjuk a már kibontjuk 'zászlót,
jgiJIBiJHfcaiáMnl nniiln,. aki u.' .ijl.tlu'llk
felhozott igazságokkal megterhelt mérleg ser
penyőjét nagyobb igazságokkal lebillenteni
tudná. — ugy elvárjuk, hogy a község erde
keinek szolgálatában a község minden polgára velünk karöltve fog a cél érdekében
közreműködni.
Celldömölk, 1909. évi május hóban.
A javaslatot benyújtó
25 képviselő-testületi tag.
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Az intézetnek 4 elemi és 4 polgári
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miniszteri egységes tanterv alapján tör
ténik és igy

az

intézet

által

kiállított

bizonyítványok a nyilvános állami
zetek

által

kiállított

inté

teljesen egyenértékűek,
Minden gyermek saját vallása sze
rinti hitoktatásban és nevelésben részesül.
Ezenkívül az intézet 2

évre

szóló

van be

rendezve, melyet a növendékek vagy a
2-ik polgári,

vagy a teljes

4
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érdeklődőknek

rendel

Nem kivanuk en sohasem
Mást a j ó Istentől,
Csak ezt az édes szerelmet
Vergődő szivemből
— Ápolgatva, nemesítve, —
Ne hagyja kiveszni. . .
Nem kívánok en egyebet
Az-Jsteiitöl. csak tégedet
Igazan szeretni.

bizonyítványokkal

ipari szakoktatási tanfolyamra

l

De mióta rád találtam.
— Kiles boldogságom! —
Mintha nem von* fény, ragyogás
A csillagsugáron.
.Mintha a sok csillag fénye
Ott égne szemedben . . .
Amióta megláttalak—
Azóta rab let lem.

Kád- és

Az iskolában a tanítás

á

Lidércfény volt ami után
Mostanáig jártam.
Csalfa álmok csalogattak,
Dőre volt a vágyam.
Csupa bohó hazugsággal
Volt tele a lelkem . . . .
Lidércfény volt ami eddig
Csalogatott engem.

medence fürdői mintaszerűek.

osztálya van

s

Hsak nem régen'.'}* azt hittem,
H igy jó i j . .i járok,
Hogy a távol kék ködeben
Keszkétö sugárok
Bíztatóan, hívogatón
Nekem világolnak . . .
Csak nem régen is hittem a
Csalfa csillagoknak.

csatorna rendszere van. Az össes kertvilágítja.

c

Nem kívánok . . .

sak, teljesen modern berendezéssel hir-

helyiségeket tegszesz

o

fogad.

termei tágasak, iskola helyiségei világo
nak. Az .épületnek saját vízvezetéke

b

beiratásra előjegyzéseket már most el

megfelel.

van berendelve,

minden

kezésére é s az 1 9 0 9 — 1 0 . iskolai évi

egészségügyi

mindenben

é s beléletének

tajtolmam, az igazgatóság kész-

t

•

polgári

Nóvák P á l

osztály elvégzése után látogathatnak. Az
ipari szakoktatásban különösen teliérnctnü

H Í R E K.

és felső ruhanemű- (női confektio) szabá
sával es varrásával foglalkoznak.
Az élelmezés tápláló, házias.
Az intézetnek állandó házi

Uj állomásfőnök. Ddvardy Miklós he
lyéré .láno-liazára Tölgyes Frigyes ellenőrt
helyeztek at Ivaneczről.
Nyári mulatság. A beköszöntött nyári
szezon meghozta az alkalmat és kedvet a
mulatni vágyó ifjúságnak. Igy már most j e 
lenthetjük, hogy kalh. legényegyletünk seré
nyen fáradozik a majális rendezése körül. A
mulatság jövő 1ió 4-én .lesz a Korona
szálló kerthelyiségében. A meghívók legkö
zelebb szét fognak küldetni.

orvosa

j van. aki helyben lakik.
Egy gyermek ellátási dija az iskolai
, pénz és teljes

ellátás

bénulásával

évi

j 8 0 0 korona.
Oly

gyermekek,

rímes, a n y á r i két

kiknek otthonuk

hónapi

szünetet

is

J az intezetbeutölthetik anéjkül, hogy ezért

A körház-gondnoki alias betöltése.
Kamondy Ferenc lemondásával megüresedett
Az intézel fölötti főfelügyeletet ^ ^ - ^ r í r i ^ ^ í
&M. TUMHAVAT*
n*™.»

k ü l ö n dijat fizetni

tartoznának.

B a t t h y á n y Gézáné, az e g y e s ü l e t pártfogó-

mai számunk más helyén hozzuk a pályázati
hirdetményi, melyre felhívjuk érdeklő olva
sóink ügyeimét
e g y e s ü l e t elnöke g y a k o r o l j á k .
A kőszeg-szombathelyi vasút állami
L
Az intézet ö s s z e s t a n í t ó n ő , magaSzombathelyről jelenük ma: A
i ban az intézetben laknak, a gyermekek I kőszeg—szombathelyi h. é. vasútnak állami
I velük étkeznek é s á l l a n d ó a n a gyerme? '
,-?« fa'nvasuti szerződést
.
I
,
/
.
altaie'.ossagban elfogadtak és a részleteket a
k e i nevelésével es. telügyeletevel fog- j kőszege-szombathelyi vasuiLarsasarőszi rendlálkoznak.
' kívüli közgyűlésen fogják megállapítani.
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KEMENESAU A

4. oldal

Az anyai szeretet áldozata. Csütörtö
kön hunyta le szemeit örök álomra özvegy
Böröndi Ferencné Szül. Horváth Erzsébet 59
éves korában. Elköltözött a jóságos Minden
hatónak dicsősé'gteljes országába, hogy a
nemesen érző anyai sziv löldi szenvedései
megszűnjenek. Milyen nagy az Istennek az ő
irgalmassága! Egyeden gyermeke, akitimádásig szeretett, s aki azéit tanult, hogy az Ur
nák szolgája legyen, felszenteltetése • előtt
meghalt. A gyermekéért bánkódó anyai szív
uem_rejlhetteJovább magában a benne ha
lomra torlódó fájó érzéseket s ezért meg
hasadt; szivtájéki szélhűdés érte. Most mar
boldog ő, gyermekével együtt van az örök
fénye-ség honában. Halálában a dicsőséges
Isten kegyelme nyilvánult meg. A megboldo
gult, aki fiában reményét, támaszát vesztette
el, utolsó napjaiban szűkes anyagi_ viszonyok
között élt s ezért joismerősei és jóakarói,
akik tisztelni "tudták benne a gyermekéért
rajongó, nemes érzelmeket, temetéséről gon
doskodtak.
Kertmegnyitái Báliul István, a sági
utcai zöldfa vendéglőjének tulajdonosa ma
délután nyitja meg kertheljiségér az üdülni
és szórakozni vágyódó közönségnek. A meg
nyitás délután öt órakor veszi kezdetét Sárközy Géza zenekarának
közreműködésével,
amidőn Kis Kulin levegőbe való rüpitese
is történik. A megnyitást tekeverseny előzi
meg 2 ó n kezdettel. I . szamárfogat I I . 1
hordó sör. III. Két üveg" pezsgő.
Megönti az életét Csiszár Józsefné
volt magasi lákosjaz, aki ezt a hányt-veti
életet megunta. Végre is elhatározta, hogy
itt hagyja ezt í z árnyékvilágot s átköltözik
oda, ahol nincs gond és szenvedés. Öngyil
kosságának eszköze egy szál gerenda és egy
szoros hurokra húzható.kötél volt Az élet
untnak temetése szerdán délután volt és mi
után pap nem temette, a temető-őr, aki
egyszersmind siráso is, mondott búcsúzó be
szedet.
A kismalac tragédiája Egyszer volt, '
hol nem volt, volt a piacon egy kis malac,
ezt a kis malacot már zsenge ifjúságában
kiszakiutták gyöngéden szerető mamájának
ölelő karjaiból, amiért a mama keservesen
zokogott a kis malac pedig szivettépő sivitasban tört ki. A kegyeden emberek aztán
eladtak egy vasúti mozdonyvezetőnek, akinek
a foga már régóla fájt Ez a fog sem olyan
volt, mint a többi fog, melyet kamforos tinktura gyogyit hanem olyan szeszélyes, excent
rikus fog, mely ártatlan kit malac gyenge húsától
gyógyul. A mi kis malacunk azonban az élet
viszontagságai közepette sukkal fejlettebb
értelmiséggel áldatolt meg, mintsem fel ne is
merte volna uj gazdájának szándekát. Ezért
aztán egy őrizetlen pillanatban kereket oldott
Bolyongásában visszaemlékezett édes mamá
jának puha emlőire s gyomrocskajanak ma
kacsul fokozódu korgása következtében be
kopogtatott a vasúti restós bácsihoz, akiben
jószívű bácsit veit lelni. Azonban a kis ma
lac újból csalódott és ezúttal utoljára, mert
a restos bácsi a helyett hogy cuclival kínálta
volna meg a kis szökevényt, igazolásra szólilotta fel s mert iratai nem voltak rendben
letartóztatta és átadta a hatóság közegeinek.
Így jutott a kis malac a malacerők kezei
közé s végül egy árverés után a sors oly ke
gyetlenül csapott le reá, mint egy hitbuzgó,
magát önfeláldozó missionáriusra. aki utolsó
percében is bátran türi a uyársra-huzás tortú
ráját Most már vége szenvedéseinek, csupán
a bánkódó mama kebléből t..r rSő az anyai
szeretetnek egy-egy sóhaja és még- az a log
sajog tovább is, mely a malac-pecsenyében
vélte feltalálni gyógyító irját
Adakozás. A nemes szitu adakozók
névsorát közöljük, akik a megboldogult özv.
Böröndi Ferencné tisztességes módon való
eltemelesehez adományokkal hozzájárultak:
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és elrasadtatássat szólva a nyeteménytárgyaWagner Lőrinc 4 K, Schütz Gyula 4 K, Drkat képező ékszerek művészi kidolgozása és
Színek Izidor 3 K, N . N. 2 K, Krausz Miízléses voltáról. Ennek nyomán most a sorshályné 2 K, Dinkgreve Nándorné 2 K, N. N.
jsgyiroda egész napon át valóságos ostrom
160 K, Simon Sándorné, Takács György,
nak van kitéve, mert mindenki kíváncsi a
Mizeri Sándor, id. Tory György. Lóránt Gyu
szenzációra, hogy milyenek azok az arany
láné, Szita Györgyné, Deutsch Gyuláné. Né
és ezüsttárgyak, melyeket egy korona 50 fil
met Márkusne, Károlyi Istvánné. Dr. Gefin
lérért olykép lehet nyerni, hogy az illető vevő
Lajosné, Gayer Gyuláné, Horler János, Merkly
e mellett a sorsjegy vásárlással még- egy hu
Edéné. özv. Horváth Józsefné, Mészáros Jáno,
mánus intézményt is támogat- Sorsjegyek
Záborszky Sándorné, Kővári Mihályné, Szalay
már csak felette korlátolt számban kaphatók
Józsefné,' Deutschbauer Ignácne. Georgovits
a Liga központi sorsjegyirodájában Budapest,
Józsefné. Ur. Király. J á n o s . özv. Zsigmond
IV. Ferenciek-tere 4. szám—-és—az—egy
Istvánné 1 — 1 K. Pados Jenő, Zsohlos AWlalné.
dohánytőzsdékben. Jótékonysági sorsjegyeknél'
N. N., ifj. T.ory Györgyné, Kozenheím Ferencné,
oly rekord, amilyenre eddig alig volt példa!
Hofhauser Sándorné, ff, N , 40—40 fillér.
Nagv Károly, Nagy Gyula, N. N., N . N.,
A Hazinyultenyesztok Országos Szö
Benkö Ferenc, Kreiner 'József 20—20 fillér.
Az öszzegyülf öss::egből két nagy koszorú, vetsége tegnap a Köztelek nagytermében
tölgyfakereszt vásároltatott, továbbá gondos tartotta alakuló közgyűlését. Az ország min
kodás történt szép szemfödelről a koporsó den részéből tekintélyes számban sereglettek
feldiszitéséről. a halottvivők elégíttettek ki é.» egybe a hazinyultenyesztok. Ezenfelül 2Ü0-an
két nagy mise szolgáltatit a megboldogult
.írásban jelentették belépésüket. A szövetség
lelki üdvéért
elnökévé egyhangúlag Lipthay Frigyesné bá
Hírlapírók gyűlése a Balatonon. A rónőt választották. A tiszlikar a következők
vidéki hírlapírók országos szövetsége ez évi
ből- alakult: Másodelnökök Hajós, Emil, Kn-—
közgyűlését jumus 29"éttr Péter és 1 'ál nap
ján a Balatonon tartja, meg és azt most ké bínyi Bela és rábabogyoszlai Vajda Viktor.
szíti elő az elnökség. (ivari Ferenc dr. orsz. Ügyvezető másodelnök: Auffenberg János
képviselő, a balatoni szövetség, lelkes elnö (Csillaghegy, Budapest.) Alelnök : t'otchen
kének buzgó közreműködése mellett. A köz Jakab. Titkár: Tóth Ferenc. Jegyző: Derner
gyűlésen .résztvevők Balatonfüreden
hajóra
szállnak, melyet a balatonszövetség ezen Aurél. Ellenőr: Száva János. Pénztáros: Fürcht
időre a hírlapírók rendelkezésére fog bocsá János. Szertáros: Kiiment József. A szövetség
tani, magán a hajón tartjak meg kedvező megalakításának az a célja, hogy a házinyúlidőjárás eseten a közgyűlést.
tenyésztési nagy közgazdasági és szociális
A balatonvideki vasút megnyitása. A fontosságához méltóan országosan szervezze
balatonvidéki vasút munkálataival rohamosan és elterjessze. Ezt a célt előadások tartásá
haladnak a befejezéshez. Ugy értesülünk, val, kiállítások rendezésével, a házinyulhus
hogy a vasút megnyitását és a közforgalom
és gerezna értékesítésének vezetésével, telenak való átadását az épitő Baján és társa
ceg legkésőbb f. évi június 10-ére, azaz Űr p?k, egyesületek segélyezésével, tenyésztő te
napjára tűzte ki. A megnyitás napján az ál lepek létesítésével, tenyésztő állatok beszer
lomásokon, Börgöndtő! fogva Tapolcáig olyan zésével, ingyenes*"fedező állomások fölállítá
ünnepségek lesznek, minő még kevés meg sával és a házinyulkereskedelem szabályozá
nyitáskor volt. A községek népe lelkészek,
jegyzők, tanítók vezetése alatt zászlókkal üd sával kívánja szolgálni. Tagjainak ingyen
vözlik a vasút megteremtőit: Kossuthot és tenyésztő-állatokat és verfelfrissitésre tenyészDaranyit. Kenessevidékén, Almádiban, Füre bakokat oszt. A tagsági dij évenkint csak
den, Ta|«ilcán, különösen sok nép lesz jelen 6 K, amely összegért a szövetség kétszer
számos képviselő is utazik a vonattal és több
havonta megjelenő hivatalos közlönye a
notabilitás. A vasúti építkezések széles stílusa
a legszebb látványt nyujlja az utasoknak. A Házinyultenyésztés és Értékesítés cimüiBudavasútnak 32 állomása Jesz Naponkint három pest, Csillaghegyen megjelenő; szaklap is i n 
három vonat közlekedik oda-vissza, egy-egy- gyen jár, melynek előfizető dija különben
személy es két-ket gyorsvonat, ezek közül az evenként 4 K. A tagok fölvételét Auffenberg
egyikhez III. o. kocsikat is kapcsolnak. A
másodelnök
fBudápest,
A vonatok a keleti pályaudvarról indulnak és János ügyvezető
Csillaghegy) eszközli.
oda is érkeznek.
Dunántúli Agrárbank. A dunántúli
nagy- es kisbirtokosok n'szvételevel fenti cim
; latt uj pénzintézet alakult. Az alakuló köz
gyűlést ra. hó 24-én tartották Kaposvárott. A
600.000 korona részvénytokét jobbára a gaz
daközönség biztosította. A közgyűlés megvá
lasztotta elnöknek Hoyos Miksa grófot, igaz
gatónak Somssich Gyula grófot, ügyvezetőnek
Bogyai Emilt, ügyésznek Dr. Marion Gyulát.
Az uj bank működését legközelebb meg is
kezdi.

Megostromolt iroda. Az Országos
Gyermekvédő Liga nemrégiben egy nyilatko
zatot bocsájtott közre, melyben kötelezőleg
kijelentelte, hogy az általa rendezett tombola
játék minden egyes sorsjegye feltétlenül nyer
egy arany vagy ezüst tárgyat A tamáskodók
tábora azonban ezen nyilatkozat után sem
szűnt meg s közülük egy kíváncsiságból felment a l á g a sorsjegy irodájába, üogy~a nyilatkozatba foglalt állítás igazságáról közvet
lenül szerezzen meggyőződést és a nyere
ménytárgyakat személyesen is megtekint
hesse. Tapasztalatairól egy a Liga igazgató
ságához intézett nyilt levélben számol be.
a közvetlenül szerzett meggyőződés alapján 4
' erősítvén meg a Liga alhiasamak igazságát

Lókapiverseny Devecserben.

A üe-

vecser-vidéki Gazdakör július.hó 3-án nélelőtt 8 osakor Devecserben, a gróf Esterházyfele uradalom területén, lókapaversenyt ren
dez. Ezen verseny célja az, hogy a kisgazdák
a lókapa kezelésével, előnyeivel megismerked
jenek. A versenyen részt vesznek a Magyar
Királyi államvasutak, Clayton és Shuttlewort,
Kühne Ede, Propper Samu, Bőcher és Milichárl gépgyárak, továbbá a Kemenesaljái h i 
telbank áruosztálya. A bírálóbizottság tag
jai Kluge Ferenc m kir. gazdasági fel
ügyelő, Tarr Gyula, m. kir. füldmivesiskolai
igazgató, Walla Géza, Töpfer Károly ura»
dalmi nagybérlő, Darányi Ágoston uradalmi
felügyelő, Csorba György földbirtokos és Kajadcsi Endre egyesületi titkár.

Veszedelmes betörő tolvaj. Mult hó
26-án éjjel Müller JUiháty_Jejiő«almavári _
gazdasági intéző hazamenet azt vette észre,
hogy a pajtában valaki motoszkál. A kicsiny
termetű intéző bement a pajtába, hol a tol
vajt" el is csipte, aki azonban szembe szál
lott az intézővel, vele dulakodott, mig végre
elmenekült. A csendőrség Körmendi József
vanyolai lakos személyében- derítette ki a~~
veszedelmes gonosztevőt.
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magyar állattenyésztés sikere. mészetes fészkelőhelyeit. De rendkívüli nagy
Széchenyi Andor Pál gróf marcali (Somogym.) a madarakat, üldöző ellenségek száma is.
tehenészetéből e hónap közepén Lővinger
(gnác jánosházai kereskedő a többi közölt Igen sajnálatraméltó tény az, hogy a mada
egy 1330 kg.-os bikát és egy 985 kg.-os te rak ellenségei 'közül a-legfélelmetesebb a
henet szállított a bécsi piacra. A ritka pél gyermeksereg, mély a legmagasabb fákról is
dányoknak nagyon sok bámulója akadt, sőt leveri a madárfészkeket, elszedi a tojásokat,
egyik érdeklődő le is fényképeztette á gyö
JrivégzjTa fiókákat, mély'gumipuskával,' Flaunyörű állatokat. Az ilyen dicséretre méltó
eredmény nemcsak az illető uradalom, ha bert-puskával, lépvesszővel, csapdával, halé
nem a magyar állattenyésztés jó hírnevét val, Imroktal-stb. úgyszólván egész'-'éven át
is eméti. '
: '." "
kíméletlen és kegyetlen irtóháborút visel a
Az országos gazdagyüles. A június "mi kedves barátaink, a madarak ellea
6-án rendezendő országos gazdagyülés- ren
Ennek _a kegyetlen, évről-évre friss
dező-bizottsága azzal a figyelmeztetéssel for
dul a résztvenni szándékozó gazdákhoz, hogy erőkkel- gyarapodó, apró, de veszélyes ellen
ezt a szándékukat a személyenkint egy ségnek Jeszerelését - készíti élő,, az ország
korona részvételi dij beküldésével mielőbb lelkes néptanítóinak hathatos támogatásával,
de legkésőbb május hó 34-ig a G. E. 0. Sz. az Országos Állatvédő Egyesület.
titkári hivatalához jelentsék be. A jelentkezés
Hogy minő eredménynyel, azt néhány
azért is szükséges, hogy a rendező bizottság
a jelentkezőknek a kedvezményes vasad jegy számadattal óhajtóm megvilágítani.
váltásához szükséges igazolványt és a meg
Az Országos Állatvédő Egyesület 10
jelenésre jogosító jelvényt idejében rendelke fillérért égy gyermeknaptárt terjeszt a nép
zésükre bocsáthassa
iskolákban, mety-erkölcsös ér áHatvédő- ol
vasmányaival ntár a tanév elején igyekszik a
gyermekek közt hangulatot kelteni.
Ennek a naptárnak. Í908—909. évi
Most, hogy az ország békés fejlődésé
nek javára elég nagy zajjal és költséggel le folyamából közel 90,000 példány kelt el a
szereltettük a közel szomszédból reánk agyar- népiskolákban, majdnem kétszerese a mult
kodó ellenségeket, mondhatni zajtalanul és évi eredménynek.
Az egyesület által kezdeményezeit és
szerencsére minden költség nélkül foly egy
másik leszerelés, merem mondani szintén Apponyi Albert gróf vallás és közoktatásügyi
miniszter által rendszeresített szép iskolai
az ország fejlődése javára.
Évről-évre a káros rovarok és hernyók ünnep, a .Madarak és fák napja* mindig
milliárdjai lepik el és pusztítják szántóföld jobban gyökeresedik meg országszerte. Az
jeink, kertjeink, gyümölcsöseink, szülőink ter Országos Állatvédő Egyesület a mai napig
mését, erdeink szálfáit és évről-évre milliónyi 4000 néptanítót látott el oly pályaművekkel,
kiadásokkal egybekötött hatósági intézkedé melyek a madarak és fák napjának miként
sek, szerek, gépek és eljárások vétetnek al ünneplésére nézve útbaigazítást nyújtanak.
kalmazásba a mező- és erdőgazdaságot sújtó Ha e néptanítók megtartják Apponyi szép
rovarkárok ellen, lehet mondani minden intencióinak megfeleiőleg a „Madarak és fák
számbavehetö eredmény nélkül. A káros ro napja---t, annak hatása alatt évenként több
varok milliárdnyi seregeivel eredményesen százezer apró inadárpusztitó inog meg botor,
csak az erdő és mezőgazdaságra nézve oly ellenséges indulatában.
De az Országos Állatvédő Egyesület
annyira hasznos rovarevő madarak küzdhet
nek meg. Ahol ezek a madarak honosak, ott Apponyi Albert gróf valóban liberális és
nincs maradása a káros rovarnak, melynek mély belátásu helyeslésével ugyancsak a nép
csapásá'ól a földmivelót és a kertészt semmi iskolák keretében egy oly intézményt létesí
féle más hatalom, eszköz vagy mód meg nem tett, mely a hasznos madarak félelmetes kis
mentheti, mint a rovarevő madár áldásos ellenségeinek seregét a végképpen leendő le
szerelés elé állítja.
működése.
Es ez az intézmény az Országos Ifjú
A rovarevő madarak a mi legigazibb,
legbecsesebb, mondhatni nélkülözhetetlen szö sági Madárvédő l.iga.
Ez egy tisztán a mi viszonyainknak
vetségeseink.
Hála Darányi Ignác
földinivelésügyi megfelelő gyakorlati, egyszerű, de hatásában
miniszter által a hasznos madarak védelme nagyarányú magyar eredetű intézmény.
A Ligának nincsenek
alapszabályai,
érdekében évek hosszú során át vaskövetke
zetességgel folytatott intézkedéseinek, intéz nincsen sehol sem elnöke, sem titkára, sem
ményeinek, ismeretterjesztéseinek, telepeinek bevétele, sem kiadása, sem ülései, sem
és propagandájának, ma már úgyszólván az jegyzőkönyvei, egyszóval semmi, ami egyleti
egész ország vérébe ment át az az igazság, szervezetre vall, tehát ami pedagógiai szem
hogy a madarat védeni kell és hogy a hasz pontból nem igen való az iskolába.
nos madarak védelme országos, sőt nemzet?
A Ligának csakis egyenlő kötelességek.közi érdekű Ugy.
kel biró tagjai vannak. A I.igának tagja
Ennek a madárvédelemnek a szolgála minden iskolás gyermek, aki fogadalmat tesz,
tába állott a főldmivelésügyi miniszter bizta hogy. az_ állatokat és madarakat szereti, hogy
tására a magyar társadalom is és ennek a háziállatokat kíméli, a madarakat s azok
szervei közül az Országos Állatvédő Egyesü fészkeit, tojásait és fiókáit nem bántja stb.
let néhány-év óta egész rendszeresen és cél
Az öt bekezdésből álló és az állat- és
tudatosan- fejti ki ez irányban tevékenységét. madárvédelemnek ' úgyszólván teljes kódexét
Annak, hogy nemcsak hogy hasznos dióhéj ben' magában- foglaló fogadalmat a k is
madaraink nem szaporodnak, hanem inkább orvvadászok ünnepélyes alakban a tanító előtt
fogynak, igen sok oka van. A mező- és erdő leteszik, egy külön nyomtatott lapon aláírják
gazdasági kultúra fel nem tartóztatható ha és ugyanilyen szöveggel ellátott tagsági j e 
ladása fokozatosan kevesbíti a madarak ter gyet kapnak, mely az egész országban egy

Leszerelés.
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formán a Liga megalkotójának, az- Országos
Állatvédő Egyesületnek nevében van kiállítva.
Ezeket az alakiságokat kedvező módon
egészíti ki az Országos Ifjúsági Madárvédő
l.iga csinos kiállítású jelvénye, mely szintén
az egész országra nézve ugyanegy.
Ez a jelvény azonban, miután 10 fillérnyi kiadást igényel, nem kötelező, mig a
többi, a Liga szervezésével járó kiadásokat,
az Országos Állatvédő Egyesület fedezi, a
nyomtatványokat díj- és portómentesen szál
lítja a népiskoláknak.
Eddig (1909. április hó) 140,000 iskolás
gyermek tette le a fogadalmat és lett a lága
tagjává.
Mindenünnen csak azt halljuk, hogy
ahol a lága megalakult, ott a kis madárpusztítókból a madarak barátját, a madarakat
üldöző kis- és nagyembereket fürge szemmel
ellenőrző őrsereg keletkezik.
._ M *\rkr\n w• {jm*\ f
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tését az összes tanfelügyelőségek kötelessé
gévé tette.
Ha e nagyértékü rendelet alapján elő
reláthatólag rövid idő múlva minden iskolás
gyermek a madárvédő. liga tagja lesz, ha
derék tanítóinknak sikerülni fog ez intézmény
jelentőségét a gyermekekkel jóakaratulag meg
értetni, ha minden évben a fogadalmat a
gyermekek ünnepélyesen megújítják és az
iskolába, újonnan belépők során évről-évre
uj osztályok válnak a liga csapataivá, akkor
bátran mondhatjuk, hogy az Országos Állat
védő Egyesület,nemcsak leszerelte a hasznos
madarak legveszedelmessebb ellenségeinek
seregeit, de szövetségeseket teremtett belőlük.
Miiiiay Izidor.

A regényes pásztor.
Száli ;a kisasszony 18 éves volt,- mikor
Bécsbél hazakerült.
A regények és operettek régen kíván
tatták már vele a boldog szép falusi eletet.
Különösen sokat álmodozott a pászto
rokról, akiket a költők ugy tűntetnek löl
műveikben, mint a világ legboldogabb embe
reit, akik egyebet sem tesznek, mint furulyáz
nak és szerelmeskddnek.
Amint haza érkezett, első dolga volt
kimenni az erdőszélre, a pásztorhoz.
Magas, ragyás fickó volt ez. Első pilla
natra bizony visszatetsző, de Szálika azt
gondolta magában, hogy csak őneki szokatlan.
Mikor Szálika hozzáérkezett, megemelte
a kalapját.
— Ugy-e bár kegyed pásztor? — kérdé
nyájasan.
— Az vónék kérem átossaa, birka
pásztor, de mán minálunk csak aszondik
hohhát: juhász:
-'• ——•
—— És kegyednek is van subája ?
— Van könyörgöm alássan egy ócska
szűröm a hodályba, de mán igen rongyos.
— És csakugyan be van a szűre njja
kötve ?
— Nincs biz a könyörgöm, mer ki
rágta a zujját a kutyám, teccik tunnyi sza
lonna vot benne, meg oszt ides málé, hát azér.
Száliká kissé kedvetlenebbül folytatá:

— Szabad kérnem, hogy matassa meg
a furulyáját? •

— A furulyámot? Vót egy jó hosszú
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de ••--7et.rti'in a T r i i c - k I V - t a fejm. nuku
verekedtünk.
A Kis-Czell — Kemenesaljái köz
— A rózsája miatt ugy-e?
— Rózsám miatt? Dehogy i« könyör kórháziul niegitreseiblt
L'onilnoki ál
göm: bort ittunk az kucsmában, aztán ra- lásra [.alvázat hirdettetvén. - felhivallr.|iWl_az nagy labtyjoinra. Iial azt*.
nak a pályázni kívánók, hogy kérvé
S.-álika még kedveUMiebbul 'kérdezi-:
nyeikét f. hó 30-ig alulirirofl elnöknél
— Van kegyednek rózsája ?
— Man hogy ugy-e szeretőm? Most, nyújtsák be.
éppen nincs,' hanem vut egy riic-kö-. oU
A gondnok évi javadalmazása
" szi'i-.'alt a Fótiba a "öa-iglulnrl. hanem iehag"ti. 500 korona.
Szállka azt hivi\ hogy valahára meg
-Czeilitömiilk, 1909. funius hó :t.
találja a költői oldalt. mi.Tt is mohon k e r d é :
Dr. Porkoláb Mihály
— És kegyed nemde sokat husull.
— Néni eii. könyörgöm. Ittam efféliter
közkórházi elnök.
törkőnajtnkat. osztan j . - l eevertem a Trticsők
Pestat. aki miatt elhagyott, - be is tettek érte
a dutyiba.
Ezeket mondva, belenyúlt a juhász egy
Vünüczk községi hitelszövetkezet
hülyaitzacskoba. aztán amit kivett, azt a luga
mellé tette.
1909 évi június hó 13-án — saját
— ,Mil eszik kegyed? Talán teat?
helyiségében
— Xi-m eszem eii könyörgöm semmit.
— Hat talán orvosságot veit- be?
— .Vem biz én könyörgöm, csak ekkis
tart. melyre a lagok meghívatnak.
jofele bagót támasztottani
a pofám melle,
A rendkívüli
közgyűlés tárgya
hogy meg he büdösödjék a szájam.
I
Szahka csalódottan hagyta ott a ragyás egy igazgatósági tag. választása.
kepü pásztort/
Kelt Vöiiöezkön. li'oü ináius 31. I

Pályázati hirdetmény.
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Meghívás

Lapunk nyomdájába egy fin tanoncai
felvétetik I
HENTESÜZLET MEGNYITÁS!
Tisztélettel Itozoni-CélTdömölk és
vidéke n. é. közönsége I). tudomására.
hogy Celldömölkön, Sági-utca. (Bárányvendéglö épületében)

h e n t e s á r u ü z l e t et
nyitottam.
A n. é. közönség pártfogását hogy
kiérdemeljem, mindenkor friss áruval
fogok szolgálni.
A tisztaságra és pontos mértékre
nagy figyelmet fordítok
Tisztelettel

MEIZNER KÁROLY
hentes-mester.

rendkívüli közgyűlést

Yiijole.

I)OII

Lovaglók figyelmébe! [
Egy finoman készített

zabiával

Legenyhébb szappan bőrápolásra és

Eladó hegedű, j
Egy régi kitűnő hangú mesterhegedü
jutányos

=±= nyereg
izüsiózüll

Liliomtej-szappan.

Az igazgatóság.

Czim: m e g t u d h a t ó

árban

eladó.

pattanások ellen.

1

m& MINDENÜTT KAPHATÓ. « * •

szerkesztőségünkben.

és

teljes felszereléssel eladó.
Cím:

Egy jeles képzettségű szaksegédet hozatván.

d kiadóhivatalban

Uj bognár-üzlet.
Tisztelettel hozom Celldömölk és
vidéke u. é. közönsége tudomására, hogy
a Pápai-utcában (Palovits József nr
haxában)

bognár-műhelyt
rendeztem he.
Elfogadok mindenféle bognár mun
kát, melyeket kifogástalanul mérsékelt
ár mellett készítek.
"
BOOses. T'aTlíugását kérve vagyok
kiváló tisztelettel

Sipó'cz János

fogorvosi

műtermemben

mindenféle, rágásra és beszédre alkalmas - kaucsuk lemezű és lemez
nélküli müdarabokat, arany koronákat, csapos fogakat, hídmun
kákat a m e g r e n d e l é s n a p j á n e l k é s z í t e k . ===
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Hibás állása és tört darabokat 2 óra alatt kijavítok.
Öntött arany, égetett (nem utánzott) porczeUan. platina, czement
^ ^ ^ ^ z : ^ ^
I o g t ö m é s.
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Érzéstelenített fog- és gyökérhuzás!
Mérsékelt ár, több évi jótállás!

Rendelés d. e 8-tól d. n. 6-ig.

Dr. Kóródi Simon

fogorvos,

P á p a , Jókai Mór-utca, 16-ik szám. I . emelet. (Blum fele hát.)

bognár-mester.

Grammofonok
Nyomatott I)i:il

vülwiieróre-W. ndez. tt k-:

indájában..

hanglemezek, tfik
raktáron tartatnak
DINKGREVE
NÁNDOR
papirkereskedésében
CELLDÖMÖLK.
Cellqömölj

