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doskodjanak a saját érdekeikről és ma vagyonból, amely kizárólag _s_közOnség
guk létesítsenek olyan intézményeket, ame révén, ennek pénzebői keletkezett, a kö
A - városi képviselőtestület ama 25 lyek elviselhetővé teszik a kőz érdekében zönségre,"a közre semmi előny nem szár
tagja, akik a községi takarékpénztár fel reájuk váró feladatok" teljesítését.
mazik. A részvényeseké a nyereség és
állítás érdekében mozgalmat indítottak,
ilyen intézmény -a „Községi Takarék- az osztalék is! A rideg önzés képe ez,
az alábbi tájékoztató körlevelet küldték szét pénztár.
— amely teljesen nélkülöz mindenféle
a héten :
.- A részvénytársasági alapon fennálló szociális vonást. Épp ezért és az előfor
dult takarékpénztári bukások miatt, ha
A .Kőztégl Taksrékpénzlcr" filáUitásira mit- takarékpénztárakat ismertetni 1
IOJSÓ jaraslat indakai
A jogállam kiépítése és a kulturális pénztárak, kevés kivétellel, — mind ilye azt a tartózkodást, amely a takarék
célok megvalósítása állami feladatot képez. nek. Csak legutóbb kezdi a társadalom pénztárakkal szemben a közönség részé
De nincs olyan állam és — sajnos — a egy ujabb irányú törekvés útját egyengetni, ről megnyilvánul.
Ezek a tapasztalati tények szolgál
mienk a legkevésbbé az, amely a polgár csak ujabban kezd és pedig mindinkább
ság áldozatkészségét és megterhelését eme hangosabban megnyilatkozni az a belátás, tatják az alapot ahhoz az országszerte
célok megvalósításánál mellőzhetné.
hogy a kétségtelenül fontos és nélkülöz megnyilvánuló törekvéshez, mely a „Köz
A községek valósággal nyögnek az hetetlen takarékpénztári intézmény — és ségi Takarékpénztáriak felállításával ki
önkormányzat fejében reájuk nehezedő a községek érdekei között kell közvetlen van a községek helyzetén segíteni '
közterhek súlya alatt. A közigazgatás leg kapcsolatot létesíteni.
A .Községi Takarékpénztár I. hasznos él 0.
fontosabb szerve: a község. A cél és az
Erre a belátásra a Takarékpénztá
eszköz együtt. Ezért van és ennek kell rak mai szervezete juttatott el bennünk,
. I. A „Községi Takarékpénztár" köz
ellátni a közigazgatást. Az állam feladatai — az a szervezet, amely a takarékpénz ségi tulajdont képez, nem a társas, ha
nagyok és sokfélék, elég serény is, hogy tári intézményt egyoldalú célok és érde nem az egyéni cégek közé tartozik, a
ezeket valóra váltsa, de arról, hogy a kek eszközeivé tette és amely a részvé közgyűlést nem részvényesek, mert ilye
terheket a községek megbirják-e, — szó nyesek érdekében a minél nagyobb üzleti nek nincsenek, hanem a képviselőtestület
nem esik. A községek alig rendelkeznek nyereség elérését tekinti egyedüli célnak. tagjai alkotják. Ez választja az igazga
vagyonnal, a mindig fokozódó administra
Ha e mellett a cél- és törekvés tóságot és a felügyelő bizottságot. —
tiv költségekre a kizárólagos fedezetet a mellett kinyújtott segítő kezet a támoga Alapszabályai törvényhatósági és miniszteri
pótadó nyújtja. Ennek dacára folytonosan tásra és segítségre szoruló közönség az jóváhagyásban részesülnek, a hatósági fel
szaporodnak a kiadásokat fokozó és a őröm mohóságával ragadta meg, — a ügyelet kiterjed az üzletkezelésre is, mit
pótadókat növelő intézmények. Az állam mentésért fizetett árban ismét csak a a számvevőségek utján gyakorol. A közön
e részbeni tevékenysége nem szünetel, részvényesek és néma közönség érdekei ség érdekeit a község vagyona, jöve
de hogy azután milyen helyzetben vannak nyertek kielégítést.
delmei, az adófizető polgárság és az igaz
a községek, azt szomorúan bizonyítja a
Bizonyítja ezt a részvénytársaságok gatóság és a felügyelő bizottság a keres
pótadók félelmetes magassága szaporodása. által felhalmozott vagyon, amely fölött, kedelmi törvényben szabályozott felelős
Ilyen körülmények között nincs más mint a magántulajdon fölött, — kizárólag sége biztosítják. Az évi üzleti nyereség a
mód, minthogy a községek maguk gon a részvényesek rendelkeznek. Ebből a községé, ennek a jövedelmét gyarapítja.

Községi takarékpénztár.

Eminé Reniiné Hnnouni. Resid paeaneje és
„Az asszony a család oszlopa, mert ő ne
leánya Djeivded pasa egykori igazságügyi mi veli a gyermekeket", ez volt a keleti feminiz
niszternek, Fatma jalié Hanoum nővérével az mus jelssava. Szükséges volt, hogy nj generatiot
ifjú török nőmozgalom első elóharcosai és as neveljenek, amely a szabadság gyümölcseit él
ifju-Törökország első női írói is. As európai ne vezze s ép es okból első törekvése volt a femi
A modern török nók.
velés kiszélesítette látókörüket és felkeltette min nista bizottságnak, hogy minél több iskolát, kü
Hatalmas errupció reszketteti meg mosta den iránt érdeklődésüket. Fatma Alié egy igen lönösen leányiskolát állítsanak fel. A mióta al
jó
tanulmányt irt a török nőről és Uléma Mah- kotmányt kapott Tőrökország, igen sok jótékony
nában a Balként. Meghasad a föld és ketté vá
lik, mintán hónapok óta s; akadatlanul földlöké- mnd Esed .Poligámia a muzulmánoknál* cimü sági egyesület keletkezett, mely a legkülömbö(Sulikájára írott válasza V égess mohamedán vi-~j aóbb, ne figyelemre méltó célokra" gyűjtötte""?
e zUrzavaros időben legtöbbet szenvedtek, azok lágban lenyes írói nevet szerzett neki. Eminé Se- pénzt, sőt nyugoti mintára jótékony bazárok és
a török nők voltak, ha védelmet nynjtó otthonu miné Hanoum. akinek neve különösen a háre és színielőadások rendezésével igyekeztek' célúk
mekben olvasott , A kis ügyefogyottak* c. regé javára minél több pénzt, összegyűjteni. Lassankat elhagyva, kimerészkedtek az utcára.
Asszonybéke — mily büszke és nemes szó 1 nyével lett ismeretes, köriilbelB.1 80 .éves gyö- lassan kilép a török nő háreme irigy falai közül.
— a ki kerek e világon mindenütt oltalomban TiyörU szépségű nőT^sgyy inTeflgWTIzemei tűz As ifjú törökök, ősi szokás ellenére, nővéreik
részesülsz és sérthetetlen bűvös kört vonsz min ben fénylenek, ha eszméiről, a feminizmus ügyé kel, leányaikkal s feleségeikkel mutatkoznak az
den asszony köri — hányszor tépték szét szent ről beszél, szája körül energikus kis vonás erős ntcákon. Előbb, há egy igazhivő muzulmán ta
akaratot érni el. Egy francia nő, Mademoiselle lálkozott törők növel az utcán, nem volt szabad
ségtörő, durva kezek 1
De, hogy világosan megértsük a dolgok fo Vérand hatása alatt három évvel ezelőtt titkos sem köszönnie, sem vele szóba Állania. Ma as
szövetséget alapított a török nők körében, amely ifjú török kikocsizik nejével, a nők pedig csu
lyamát, köze'ebbről meg kell ismerkednünk a
liberális eszmeivel bátran, sót vakmerően visel hájuk i'jsr-tjalfi capuehonját kissé hátra tolják
Kelet ,feminizmus"-ával, a török feminista moz kedett a régi kormányrendszerrel szemben, a fejükön, hogy látható lesz bajfürtös fejecskéjük.
galom szerény kis kezdetével, aminek létezésé mely alatt szabadon gondolkodni sem volt szabad. A fekete fátyol finomabb, átlátszóbb, mint volt
ről a török nők legtöbbje nem Is bir tudomással.

Tüdőbetegségek, hurutok, s z m i r aUHiSgt», skrofulozis. Influenza
iár H orvos által nepontz ajánlva.
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téaére a (Heg paelagjon heverő talajt meg
termékenyíti.
Polgári iskolát, esetleg algiinnáaus J ^ K i S Z
maga u t á n W é f e i T ^ z ^ p é w t t á r , a m e ^ k ^ g imot ssere4nénk, ,liogy e z ^ p o l g á j j s t o w k
ilftMli n 1 nriiirt'i n n l^nséirtrdelsei-; **ebát a.fjegkisebb nyereséggel járó üzleti #etbe>d'ágó. érdedseit, a gyermelqiévelóst
tbrgaüaa aV-ehault ívben , elösegitattk-jés
* « r O t o n a leljfttövó
j ^ s e ^tegyük! De nincs
r^LJSS™
^ í ¥ e m ' a « ö».n; é* l 'n%
a ^ ) b b tttfteti
ny*kyerem&geL.gaJeuagií*tta
*.W^«t)t.
l pén ua^ a ^ z s ^ g .
teterviseléa
^ natrVdbb
üflletí nve'nyerettggeL gazdagította a
közsiget.
J.pénztwk,
18reate hanem a .kdköiistotealiBárá alapi-4z--etóadettekból megállapítható te- sego pedig ki. van .merítve
S n t e » ^ o e ^ ™ t o nvoitja azt hat a , „ K f c * * g i - v m i i m & & * ^ m * + \
H** Tfckaí^i^
a blrtotdtékot, ami a pénztár eredményes menynek hasznos volta.
üzletii nyereség a község háztartás térés hasznos működését lehetővé teszi.
& De. szükséges is a „Községi Ta- heit könnyíteni fogja, .nem lesz akadálya
Néin mi mondjuk, a tények bizonyit- karékpénztár". Szükséges volna akkor is, aunak, hogy. a szükséges intézményeket
"jak hogy a közönség bizalma a taka-!ha városunk viszonyai a normálistól elté- létesítsük,
rékpénztárakkal szemben, — ezekre néz-,rő, különös tekintetbe vételt nem igényel-,
ve előnyösnek nem mondható, — váltó- nének. Jól tudjuk azonban, hogy
A fentebbiekben elősoroltuk nagyjásáson ment át. Csak két körülményt ki- helyzetünkre az általános mérték nem alkalmazható. Városunk fejlődése más köz- ban azokat az előnyöket, amiket a takavánunk kiemelni
Az egyik az az el nem vitatható ség fejlődésével való összehasonlítást meg rékpénztár a községnek, lakosainak, sőt
:az egész vidék közönségének is nyújtani
tény, hogy a nép vagyoni helyzete a mai nem tűri.
Az ezelőtt-még tizenöt évvel falusi |fog, előadtuk azokat az okokat is, amegazdasági viszonyok mellett elég kedvező,
a másik pedig az, hogy a takarékpénz jelleggel biró Kis-Cell, ma a Dunántúl lyek Celldömölk községre nézve a „Taks>
tárak betét állománya nem emelkedést, egyik legszebb, legmodernebb nagyköz-j rékpénztár" felállítását szükségessé t »
hanem csökkenést mutat és hogy a posta sége. Ilyenné tette a fejlődés, amelyet a s^ik. Van-e ezek melletti más számot tevő
takarékpénztárak betétei nagy mértékben község ugy kíterjedésében,valamint népe- érdek, ami figyelembe vételre számíthat?
sedésében az utolsó tíz-tizenöt év alatt j Rgyelembe jöhet-e itt Bármiféle máe
szaporodnak,
magán érdek ?
Ennek a két ténynek szembeállítá már elért.
sából könnyű a ...következte^
A ff ÁM
rölnlfli ael I _TIII?IIIun- f l t j T i i ' ~ i T ~ ^
^ ^ n z o o s l g ^ á n , de ez a takarékpénztárak [jne lartozi
uj Takarékpénztárra nincs szükséá hogy
betétállományát — nagy általánosságban tényeket és ezekből vonjuk le a tanulságot. közönség érdekeit a létező két intézet
Ezek a tények okozták azt a nagy j kielégiti.
szólunk, — nem szaporítja. Hogy ez a
A válaszunk erre as : hogy a közönkörülmény a bizalom kérdésével van ösz- költekezést, beruházást, amit a község |
intézetek, baszefüggésben, azt mondani is fölösleges. az utolsó években tett és ami miatt a v á - ' é g érdekeit nem egyes
egyes intézetek,
A „Községi Takarékpénztár" szerve ros háztartása — ne tagadjuk — rövid. m több intézet elégiti
elégiti ki.
ki. EE mellett
zetében rejlő garancia biztos reményt idő alatt válságossá válhat.
bizonyit az, hogy a járás közönsége nem
nyújt arra, hogy a pénztár és a közönség
Ilyen helyzetben száz és egy okunk! kizárólag a helybeli, hanem más vidéki
kölcsönös érdekei egymásra találnak és van, hogy a községi háztartásban be- intézetekkel is összeköttetésben áll,.hogy
egymást támogatva fogják a közös cél: állható válság megelőzésére törekedjünk, tehát addig, mig a mi közönségünk más,
a vagyoni és egyébb érdekek kielégíté Meg kell állapítani, hogy mivel sem a távolabbi intézetekre is reá szorul, addig
sét előmozdítani.
további fejlődésről lemondani, sem a pót- a helybeli intézetek ,sm>poxitáaát fölösleA „Községi Takarékpénztár" a hitel adók súlya alatt leroskadni nem akarunk: gesnek mondani nem lehet. E mellett szól
re szoruló közönség érdekeit méltányos gondoskodni kell uj jövedelmi forrásról. 1» közelmúlt is, 1899. év előtt,három TaA „Községi Takarékpénztár" szűk- karékpénztár volt Kis-Cellben és a benTritel nyújtásával, a betevőket pedig • a
legszélesebb alapon nyugvó garanciákkal ségessége kizárólag a község érdekei nük elhelyezett betétek összge a n é g y e s
elégíti ki. Megtalálja ebben a gazdasági szempontjából bírálandó el.
fél millió koronát meghaladta, ma kettő
'élet minden alanya a maga prosperálásá
A község érdeke megköveteli, hogy van ós kettőben sincs két. millió koroná
nak eszközét, maguk a község polgárai a közjövödelmek szaporittassanak és ez nál több betét. Ez is.azt bizonyltja, hogy
jedíg ezenkivül azt az intézményt, amely által a polgárok a jövőben beállható ter a takarékpénztárak prosperálása sem függ
a közös terhek viselése,vagyis a. pótadók hektől megóvassanak.de lehetőleg a meg azoknak a számától. Már fentebb, hivat
fizetése alól őket felmenti.
lévőktől is szabadulhassanak. Ennek; elé koztunk a Pinkafői Községi Takarékpénz
Logikai kényszerűséggel folyik ebből rését a leghatályosabban a „Községi Ta tárra, e tekintetben is, példa gyanánt .em
lítjük meg.hogy a í'elsöeöri járásban ahol
a közönségnek a törekvése, hogy -a . —<• karékpénztár" biztosítja.
Községi Takarékpénztár Boldogulását tóle
Ez lesz az az alap, amelyen a jö ez a Takarékpénztár van, még más 6
telhetőleg előkészítse, ámi viszont, biztos vőbeli Celldömölk felépül,' ez lesz az a rendbeli, mindmegannyi jó forgalmú pénz
záloga annak a reménységnek, hogy a forrás, amely a még hiányzó ipari, Jce- intézet áll fenn, a nélkül, hogy a Községi
muc^^MM^^>7^él'mSfc^WÍ0ib
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**>~*f3SBSmfni HzBkebtréz hosszú, uszályos szok mészéte is olyan, hogy sohasem elégszik meg
Nem szabad feledni azt sem, hogy
nya — a legutolsó párisi divat szerint — sok azzelj amije van mindig többet akar.rnint amenykal jobban mutatja a test formáját, mint a régi. nyit juttathatunk neki Es emellett olyan köny- a^karékpínzWak^csak akkor feledek
De nem 8ok4 haladtak ebben az irányban. nyen elcsábithatók mindenre. Egy nemzet bol meg hivatásuknak, ha üeűetkörüket, ki
Nemsokára gitambnl legforgalmasabb utcáin dogsága azon alapszik, mennyire képet asszo váltképpen a jelzáloghitelre alapítják, már
nagy vörös törökbetus plakátok jelestek meg, a nyaival szigorúan elbánni, ugy, hogy erejét és
miken ez állott: ,A mai naptól kezdve minden tevékenységét csakis otthonának éa gyermekei í»edig tudvalevőleg a helybeli intézetek e
részbeni működése » közönség szükség
kinek, aki török nőt feltűnő ruhában megpillant nek szentelje
letét és igénveit
tajgp..e?f%ra''"''
az utcán, jogában áll a ruháját letépni testéről.
legkom.olyab.han .figyelmezteti- nemze
Éljen a halőáaJJBljeB- a fulvilágosodáa- -A nem tet .Bzért
TTáT váíi valaki, aki bebizonyitja^hogy
szerző,
hogy
ne
engedjen
a
török
nők
fe
zet'. Egy tulbnzgé mufti egy mecsetben azt hir minista mozgalmának, sőt ellenkezőleg, veeye ez a cél, ez a törekvés a községre
dette, hogy aki as utcán tétlenül sétáié török szorosabban kezeibe a fékét, nehogy az első
káros, azelőtt meghajtjuk a már kibpntott
nót megveri, Allahnak tetsző dolgot cselekszik összetűzésbe belepusztuljon a nemzet.
;tlert a nöt azért teremtettte Allah', — mon
zászlót, de viszont ha nincs jenltí, ^aki
Ezta cikket mindenütt el is olvasták éa
dotta, — .hogy odahaza maradjon és gondozza
elhitték. Es a szegény, szerencsétlen török nő- az általunk fettcaott igazságokkal meg
otthonát és gyermekeit'.
kerdest az első bátortalan éa bizonytalan lépés terhelt mérleg serpenyőjét nagyobb igazsá
Vájjon honnan és milyen-segítséget várhat nél elfogták, el ég megfojtották.
gokkal lebillenteni tudná, — ugy elvár
nak as elnyomott török nők, ba a' legelőkelőbb
Hogy Abdul Hamidot eltették láb elél talán
éa legrégibb folyóirat, a „8erat Mustagin' (As a török nők most ujbó reménykedhetnek 'hogy juk, hogy a község érdekeinek szolgálatá
Egyenes Utjegyik mostanában megjelent száma' sorsak jobbra fordul s talán, kogy mégis kiemel ban a község minden polgára velünk kar
ban kö.üibelül ezeket írja :
öltve fog a cél érdekében közreműködni.
kenhetnek az elnyomatás barbár sötétségéből
- w Mibdnyájan tudjak, hogy a nők csak
Celldömölk, 1909. évit május hóban.
<!»"">j Mksjterei a fariaknak. Pe már a_né tera
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Legjobb bevá
,"r Ékizerek; ezüst é s . China wOst, Aruk t
választékban
templom kelyhek, kanjraók atb.
Óra kalönlegess^gek^Qaiega, a b.«rh. „q ^
laeztékban.. Javítások jól és pontosan készíttetnek.
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UkarfflSVTDte
— fcMsÉsBMÉ a Tflárttrtissltsiiss H nyafel a nemzetiségi vidékeken a magyarnyelv ok
valyatörős emberek nagyban gserepeltek a világ tatása, körül. A jn'atotadijakra óvenkint más-más
történelemben. Különösen a régi görög uralko j árát béliek pályáthstnak. Ai idén a asentgott— HyiEei. Bakonyi József m. kir. államreu- dók nagy része szenvedett a szörnyű betegség hárdi él muraszombati járások vannak toron.
dórségi fogalmazó Bpestrol, tegnap jegyezte el ben ós rettenetes kegyetlenségeket követtek el Ámde a szentgotthárdi járásbeli tanítók most
maginak- Szombathelyen Kopfensteiner Gyula Nagy Sándort is ugy emlegeti a történelem, mint szinte, tüntetőleg tartóakodtak a pályázattól,
vállalkozónak kedves rnüveltsségü leányit, epileptikust Július Cézár is nyavalyatörésben melyre a bizotttság állítólagos részrehajlása adott
szenvedett, ami ellen a csiszár fárasztó katonai velns okot Innen mindössze két iskola tanítói
Csmillit
gyakorlatokban keresett menedéket. Néró és Ca pályáztak és pedig Kulcsár Kálmán ercsenyí.Bi— rUaeUeniégiek értekexlats. A celldömölki ligula császár ia e betegség folytán követte el der Mihály és Koloszár Elemér, ribakereszturi
választókerület függetlenségi és 48-as pártjának vérfagyasztó kegyetlenségeit. A nagy Napóleon tanítók. A murassombati járásból azomban Csi
bizalmi férfiai a jövő csütörtökön, június hó Sin, különösen sokat szenvedett az epilepszia miatt és szár János, Fülöp Jenő, Csiszárné Qlsssi Teréz,
Celldömölkön értekezletet tartanak. Az értekez a nevezetes asperni csatit, melyen nagy mér Molitorisz Jenő .murassombati, Kooair Károly
let a mostani válságos politikai helyzettel fog tékben kínozta e betegség, e baja miatt Vesztette vashidegkuti. Titán István és Tomka Gizellamufoglalkozni.
el. Altaliban érdeke?, hogy esek as epileptikus rabalmosi, Kolozsvári Ferenc mezévari, Vílfinger
— Te)Ielkostolás. Piacunkon egy undok, vég
Károly korongi ÓB Rátkai Ödön andorhogyi taní
telenül rossz szokás uralkodik A tejtermékeknek uralkodik mind híresek voltak kegyetlenségükről tók. — A bizottság, június 4 én indul körútjára,
és
féktelen
becsvágyukról.
Egyikük
sem
habo
ujjal és kanállal való kóstolása mely veszedelmes
hogy a pályázó tanítók iskoláit meglátogassa és
és fertőié A csütörtöki piacon láttunk egy höl zott soha ezrek életét is feláldozni.
a tapasztalt eredményhez képeit fogja a jutal
gyet, akt nem kevesebb mint hat helyen kóztelt
Koronái életb'-stositás. A Celldömölkön makat kiosztani.
tejfelt mi? végre a hetediknél Ízlett neki él vett azikeló .Kemenesaljái Közgazd. Hitelbank Rész
Ezt az undok szökést jó lesz hatóságilag betil vénytársaság* üdvös ujitáat vett fel üzletkörébe.
— legyzak Isürz vanU jttyt.. A < kereske
tani. Ezúttal felbivjuk az illetékes hatóság flgyel-Ez az ujitása az életbiztosítás, melynél a dija delmi mktt^zjámtendeKta^
sz ál
mwh* celldömölki piacon árusított tejtemékekre. kat heti 1 koronával lehet befizetni. A Hitel lamvasutak igazgatóságát, hogy* addig it mig az
A gazda asszonyok körében általánoa a panasz, bank összeköttetésbe lépett a triesti .Generáli" arcképes igazolványok . elkészülnek, az önálló
hogy a tejtermékek hamisítva vannak. Különösen biztosító társaság által 1897 évben alalspitott községi és körjegyzőknek "bélyegmentet kérvé
a tej és tejfel az a nagyon kelendő élelmiszer, •Universále* általános népbiztosité társasággal nyére egyszeri utazásra szóló igazolványt adjon
,•
melyet a leltetlen elárusítók előszeretettel hami és az életbiztosítási kötvényeket as .Universále" ki, amely.féláru jegy váltására jogosít- sítanak. Tessék a piacon minden hativáiár alkal állítja ki és a kötvényekért ez a társaság sza
— Iltt kell tndniok az tszzsiysksakT A jó
mival vtzssjiíatot tartan] és a'.hamisítókkal vatol, amelynek biztosítási alapja mar 1906 év szívű, nagyeszO román királyné kerek tii pontban
szemben a legszigorúbban eljárni és a megbün- ben meghaladta a 15 millió koronát A legkisebb fogla ta össze SJ asszonyok. kötelességeit.. 1. Ne
biztosítás 1000 korona, melyre a dijakat hel
k névét hírlap
í6an."fNa,
"i"#"*isvsir ™
zetni.
Tehát oly előnyösek a fizetési módosatok, tok bíztatás!) Igy majd tekintélyesebbe
ben lázas az érdeklődés most Pados Janó cell
dömölki távírász és Kostik zichy falvi elél járó hogy a kis pénzű emberek is könnyen gyűjthet 2. Meg ne.feledkezz róla, hogy a férjed is csak
kormányozható léghajé iránt A feltalálók eddig nek magoknak és családjuknak tikét A biztosí ember, tehát vannak gyöngéi . . . 3. Igyekezz ki
a pénzzel, amit férjedtől kapu s ne
egymás tudta nélkül törte a fejét már ivek óta tott fél,ha előbb elhal.csalidja kapja meg a pénzt jutni avval
folyton pénzért 4. Ha vésted étzro, hogy
a kormányozható léghajó feltalálásán. A véletlen a biztosítási idő lejártával. Érdeklődőknek .bő zaklasd
elbidegedik, jusson eszedbe, hogy neki
összehezta a két vasutast s ugy hírlik, hogy ta vebb értesítést ad a .Kemenesaljái Közgazd. férjed
gyomra is van.5. Néha nap engedd neki az utolsó
lálmányuk kitűnő, a német hadügyminiszter 300 Hitelbank Részvénytársaság.
siót I Es tetszeni fog, neki módfelett (Úgyis rit
ojer márkit Ígért volna Pados és Kosaiknak ta
— i i ország ktnyere. Minden ivben meg kán jut hozzál) 6 Az újságnak ne csak a plety
lálmányukért. ' "
isszák a levét a tőzsdejátéknak. Most is egy-két kázó részét olvasd- Nagy. elragadtatására lesz fér
— TsrbasijTrtif. öiv. Zsoldos Antaln* kis ember inzolvens lett. Az összegről különféle jednek, ha egész okosan bestémet veled a politi
sörödéjének kis nyári mulatók-ertjének megnyi verziók keringenek. A kik legkevesebbet monda káról. Még ha viszálykodtok is, ne sértsd meg.
tása pünkösd- vasárnap less-, amely alkatommal a nak,, azok 14000 kor., .akik legtöbbet mondanak, Hisz valamikor bolondultál után na. 8. Olykor
zenét a 8árfcözy féle zenekar szolgáltatja.
azok Í30000 koronáról' beszélnek:. A* játékosok engedheted ót okosabbnak, tudósabbnak, esteseb
— Borkozi szerelem. A .Vastármegye" bizonyára vesztettek valamit az eseten és hogy nek látszani ét beleegyezhetsz, hogy néha még
szombathelyi napilap a heti csütörtöki számában, ezt behozzák, mindjárt egy-két koronával haj te is bibitől. 9. Ha férjed okot, légy a társa. Ha
fenti címmel hoz egy hirközleményt P. F. cell tották fel a busa irat Az egész ország kenyere nem az, légy jé barátja. 10. Férjednek anyját
dömölki lakosra vonatkozólag, mely épenséggel két koronával drágább lett azért, hogy Spitz ur, szeresd és tiszteld, hissen ó már sterette férjed,
nem felel még a tényeknek. Nem tudjuk ki le vagy Blan ur ezen a hausseon behozza, a mit mielőtt te szeretted volna. — Bizony okos dolgohet a .Vasvármegye- celldömölki hazug levele-iBoskovits
Boskovitz ur
urflsetédcéptelenségén
fizetésképtelenségén vesztett Hit' gokat emleget a fehérhajú, sokat tapasztalt ki
zóje de nagyon is itt volna? »ár- a* ^•f***** f»*.i»all*e)ia
ídoflg ez
ez?
Boskovitz urnák soha rályasszony. Azonban a férfiak ne higyjók, hogy
" 'dolfg
? Boskovi
az asszonyskruk vannak kötelességeik. Van
laptársunk celldömölki hu-eií-sgy hssV efl«nő-> ^yeflen-ízém kuzáj
busája sem volt De szert eladott; csak.
rizné. Számtalan esetben olyan' híreket közöl papiroson isten tudja Jfny szer métermázsát. nak bizony a férfiaknak is. Még pedig olyan szám
mal,
bpgy
azokat sem il lehet egyhamar írásba
Celldömölkről,-amelyen a közönség itt vagy-ka Minthogy-pedig a buza, amely neki nincs, vala
foglalni.
• ...
cag, vagv boszankodik.
"' " - .
mivel .drágább lett,, ennélfogva-, egy vesomó diffe
— HangTirieiy. A celldömölki Erzsébet Nő renciát kellene ráfizetni ama vevők javára, akik,
1
gfizgépkezelök
¿1 kazánfűtők legköze
egylet 1909 évi junins hó 5-én este ""
tőle nem létező butát ugyancsak papiroson meg- lebbi képesítő vizsgái Sopronban június hó 6-ik
a Korona ssilló nagytermében is kerti
| vették. Ds Boskovitz urnák nemcsak búzája napján délelőtt 9 órakor a Sopron városi villanyben dr Viradi Antal udvari tanácsos, a Pel
nincs, hanem pénze sem. A buzit tehát nem telepen . fognak megtartatni. A kellően felszerelt
társaság fótitkára, stb. Váradi Aranka úrhölgy, szállíthatja és a differenciát nem fizeti. Ét erre vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelUgyelőa Nemzeti színház, Viradi Ilike nrhö'gy. a király a tőzsde eljittzs a kővetkező kit játékot: Bos-~ séghez küldendők. Szentgyörgy-utca 20.
színház, Géfin Lajos ur, a szegedi városi színház kovitz urnák kellett volna Spitz ur és Blau urak
— Eladó . cimbalom. Egy kitűnő hanga cim
- művészének közremüküdósével, táncai egybekö számára kellett volna néhány ezer métermázsa balom,;
jutányos áron eladó: Tóth Isttött jótékony eélu hangversenyt rendes. Jegyek búzát szállítani (papiroson.) De Boskovitz ur vánnénáljávorfából
Devecser, pálinkaház.
előre válthatók: Német Márkus és BlettlerPÍ"
kénytelenek (papiroson) másutt tödözetet keresni
Hyllt-tér.
— 'Urloruok ranssy httatása Tiséekis. (papiros) buza szükségletük számira. Ennélfogva
E. hó 20-ikin megtartott verseny futtatáson egy a buza kereslet (papiroson) megnövekedett annyi E rovatban koaláitokért nem Tállal teUlSw*g»t > sasrk.
helybeli sportoson is résitvett s már a győze ezer métermázsával, amennyit. Boskovitz ur (pa
lemnél volt midőn lova megbokrosodott és 1Dva píroson) eladott Ha meg néhány Boskovitz meg
Nyilatkozat.
sit ledobta, szerencsére a lovasnak nem történt bukik, még nagyobb lesz » kereslet, még na
mis baja, mint hogy rradrsgj*nérdén~ms'sákadt. gyobb tesz. s drágaság — a mi bőrünkre. Talán
A _.Ke menés vidék' f. évi 39-ik t lámában
Igy jár az, ki csak nagyon ritkán lovagol a sza mégis csak jó volna kenyerünk irat s Boskovitz a hírrovatban .Bedőlt épület* sün alatt as van
bad versenyekben.
uraktól függettenitenV' - V . " '
irva, hogy as én' építésem hanyagsága és ssak— Fontol az nüuókoziuignek, hogy hova
értetlensége révénflsakadtbe s -pineeboltosat.
— Kitüntetett gyároi. Polgár Sándor (tríept. El a közlemény legkevésbé felel meg ss igaz
— - nrenjwr etőstör, ba Budapestre megérkezik ? A
Bpesten,
VII.
Erzsébet
körút
50)
orvosi
műszer,
Budapestre érkező közönség kényelmére szolgál
ságnak. Erre nézve kikeli jelentenem a követke
as ,Űj Idők* kávéház, mely a nyugoti pályaud kötster és sérvkötőgyáros, a Nemzetközi Baleset zőket, azon megjegyzéssel, hogy ezen állításomat
var^ közelében, a Tőzsde, Vigszinház, Parlament, él Ipar egészségügyi kiállítás alkalmával a nagy tanokkal tudom igazolni. As általam ösv. Barith
Jgazság és Földmivelésügyi minisateriumok, állami éremmel lett kitüntetve^Pttasr Sándor s-| Istvánnénak épitett pinceboltozat nem díU be, azt
Kúria, Kir. Tábla, Törvényszék és Járásbírósá kitüntetésre derekasan rászolgált, minthogy a köt én saját magam elhatározásából szedettem le,
gok kötelében, a városi és kömti villamosok szer és betegápolási cikkek gyártásával a hasai mert két napi távollétem alatt készült embereim
megállóhelyeinél, s főváros legforgalmasabb pont ipart is előmozdította. A cégvezetésig érdeklő által • amint megnéztem, nyomban elrendeltem
ján az ,Uj Idők" a legnagyobb és legmodernebb dőknek kívánatra legújabban megjelent illusz annak lebontátét és njra való felrakását. Et a
kávéház. A vasúton érkézé közönségnek kényel- trált árjegyzéket küld, csak megadandó, mily való ígatság, minden egyéb rigalom, melynek
- .»- toilette helyiségek állnak rendelkezésre. tárgy szükséges. I
rugója a keiyéririniég.
»s, lelkiismeretes ésfigyelmeskiszolgálásról
Celldömölk 1909 május 30.
— 1 BUgyarnTelTi bízottját Htja. Vasvár '
oskodva van. Esténkínt váci Kiss Lajos el megye magyarnyelvi bizottsága tudvalevőleg
Módos lóssef
sőrendű zenekara hangversenyét. Az .Uj Idők" évenkint mefjntalmarra azokat a tanítókat és
kávéház, Budapest Vácí-körut 46 sz.
kőmives mester.
akik sikeres eredményt mutatnak
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részére:

cserépzsindelyek, slag csövek, mindennemű

tégla

áruk az

Gayer

„Hsó Szombathelyi gőztéglagyárból."

Gyula

cég Celldömölk.

május 30.
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„VÖRÖSMARTY"-

Építési iroda.

könyvnyomda és hirlapkiadó-vállalat
D E T E C S E B.
Elfogad barmiféle nyomdai mun
kákat elkészitéare a lígversenyképesebb olcsó napi árakon. Kereskedelmi
és ügyvédi nyomtatványokat, borijékot,
levélpapírt, falragaszokat stb. Gyors

elkészítés 1 Figyelmes kiszolgálás !
Vidékre bérmentes küldés!
Hegrendeléseket elfogad a

„Kemenesvidék" kiadóhivatala.

Wenesz
nri

Sándor

0

Tisztelettel van szerencsénk a m. t. építtető közönség b. tervezé
sára hozni, hogy Celldömölkön a Sági-ulca 99. sz. alatt (Merkly Kde-féle ház)

épitesf irodát és vállalatot íétesiteüiM.
0

0
0
0
0

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak*" udomásét a legkényesebb Ízlések megfelelöleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való "kivételét, valamint körkemencék
építését csatornázások, átalakítások és tatarozás) munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban.

0
0
0
0
0
0

A készítendő munkálatok szakszerű é s pontos kiviteléért as épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli
főtörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é. építtető közönség l e g 
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk.
A m. t. építtető közönség szíves pártfogását kérve maradtunk

és nűl cipétz

Celldömölk, Sanl-u. Takács ház.

kiváló tisztelettel

BuTith Testvérek

A n. é. közönség szíves jóaka
ratú figyelmébe és pártfogásába ajánlja

k ő m ű v e s mester é p í t é s i v á l l a l k o z ó k
r

- • dfim r ' b
1

pók készítésére, versenyképes árakon
a legjobb anyagból.

Hirdetéseket

Bükkfa eladás, o
0
0 jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal.

Nagyobb mennyiségű bükk-szénfa, vaggonszámra eladó. Venni szán
dékozóknak a eimet megmondja a
.Kemenesvidék* szerkesztősége.

Gróf Esterházy Fe
F i g y e l m e z t e t é s !

renc uradalmi pezs

Kérjük, ne tesséu a bevásárlásnál egyszerűen
Sgy csomag vagy ládika cikóriát •*, hanem határozottan:

gőgyára Tatán.

#

^ F r a n c k '

Lakodalmas.

féle gyártmányt kérni, oly végből, hogy a mindenkor
egyenlő és legjobb minőség iránt meg legyen a
kellő biztositéka..— Ügyeljen -.melletta védjegyekre és

(Demi-sec;

aláírásra, mert csomagolásunkat azonos színekben és

Megrendelések
Tatára intézendő!.

««••7.

*«» » • ím

VKUKT
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B 0 H N
nagyklkindai
cserepe
Legjobb

minőségű

fedélcserép

Tessék é.ijegjzéfeetfeéiril.
¥

7 B O H N téglagyár

legolcsóbb

árak

melleit,

; KépTrtséldte 3rei©st©tn.©3i=.

Nagykikindán.

Nyomatott a kiadótulajdonos .Vörösmarty--könyvnyomda és hirlapkiadó-váUalat gyorssajtóján Deveoeerben. 1909

