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KEMENESVIDÉK
K O Z E R J J E

„(KISCZELL és VIDÉKE)"

Közgazdasági háborn előtt
Ha a politikai helyzetben beállott
szomorú fordulat okait keressük, az ujabi
válság íöokát Ausztriával való gazdasági
közösségünkben találjuk fel. Deák Ferenc
egykor oly bölcsnek tartott kiegyezése
nioden fogyatkozásai elénk tárulnak. 42
év,mult el esak a gazdasági közösség
megteremtése óta s máris konstatálnunk
kell, hogy a helyzet tarthatatlanná vált,
Ausztria csat addig veit kész a 07-iki
kiegyezést perfektuálni, mig hasznot húz
hatott belőle, mihelyt .Magyarországnak
abból származó jogai érvényesítése érde
kében komoly lépéseket teszünk, azonnal
kész a kiegyezés magnaehartáját széttépni.
Amig mint távol jövő ködös homályában
lebegő ideális célról beszéltünk Magyar
ország gazdasági fuggeUenségéróI, addig
Ausztriának ezen elméleti- fejtegetések
ellen nem volt kifogása, sőt guuymosolyIyal kisérte naiv reménykedéseinket. De
mihelyt a politikai életbea is komoly tö
rekvéssé vált gazdasági életünknek. Auszt
riától való függetlenítése, odaát megszűn
tek mosolyogni s a nemzet öntudatra
ébredésében nagy veszélyt látva, elérke
zettnek tartják az időt á függetlenségi
törekvések letörésére.
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„(KI8CZELL és VIDHKsy

C e l l d ö m ö l k , D ü m ö l k i-utea, Gombás-hiz — M * int*zendók a lap szellemi é l anyagi részét illclö mindenn-mS
küldemények.
-'-

Törvény ide, törvény oda; Ausztria csikarni, minden megtört Ausztria tagadd
magyur jogokat, magyar gazdasági é r a * álláspcmtjáiir—ls -hegy nálnnk—cgytk—fcep-keket nem ismer; a jegybank kettévá mányválság a másikat nyomon követi,
lasztása, it készfizetések felvétele ellen annak Ausztria örül és céltudatosán moz
állást foglal, ellenben nemzeti politikáját dítja elő a kríiUak kiélesedését, mert mi
a mi hátrányunkra irányítja. Bosznia-Her nél zavarosabb a belpolitikai helyzet Ma
cegovinát általa meghódított piacnak te gyarországon, annál kevésbé van módunk
kinti, hova .mi a lábuukat sem tehetjük ban gazdasági fflggftllenaéffflnk Irjviyjtna
. A dolgok ilyen állásában mar most
be és gazdasági fejlődésünk érdekében
nem lehet oly kívánságunk, mélynek komolyan kell azzal a kérdéssel foglal
megvalósulását Ausztria ne Jgyekeznék koznunk, hogy mi módon készítsük elő
meggátolni Ebből előre láthatjuk, hogy mi 1917-re gazdasági függetlenségünk érvé
fog történni 1917-ben a)z utolsó kiegye nyesülését. A kormányban, légyén az bár
zés lejártával. Bizonyos, hogy gazdasági milyen kormány, e tekintetben ne bízzunk
függetlenségünket, pusztán a törvény a kormányt az uralkodó vétója lemon
könyvvel kezünkben,, akkor sem leszünk dásra kényszeritheti, a parlament pedig
képesek érvényesíteni s nem leszünk tétlenségre szorítható.
képesek mindaddig, míg Ausztria törvény
A nagy harcot tehát a magyar társa
telen ellenkezésének á legerélyeséb esz dalomnak kell megvívni, ennek kell Auszt
közökkel nyakát ne szegjük
ria ellen a közgazdasági háborút megin
A mai válság főokát tehát Ausztria dítani. Nem afféle langymeleg tulipán
makacs, rideg ellenállása képezi. Ne há mozgalmat értünk, aminőt pár év előtt,
rítsuk ezt a vádat sem az uralkodóra, gyöngéd női'kezek: mulő divatként ren
sem a trónörökösre; azok az osztrák ér deztek, ha nem olyant, nílnÖ a törökőr
dekek sugalmazott szószólói, ami elég szági bojkót volt, melynek hátasa keser
szomorú, de ugy van. A Wekerle-kabi- ves feljajdulásra kényszeritstte az oszfc
netnek menni kell, mert Ausztria nem rák ipart s melynek bezzüntetését csak
enged, semmi vívmányt, á megszavazandó nehéz ötven millió koronával volt képes'
rendkívül költségékért, semmifélé rekom a monarchia megvásárolni'. Senki sem
penzáció t nem volt képes a kormány ki gátolhat meg egyeseket abban, hogy az
v

ket. Bármely bureaumunka jobb ennél, ó heFérj: Mondom, hogy Kánitz. A levél felső
• oda lau uiuuiuiiz l'tsjíe, l i t i i
^ l s g > Kéts
Feleség: Aka! látom, látom. .
állást. Fgy jotollú emberre Biükségvan ám ilyen
Férj:
Nagy
uraknál
ez
ugyazokás.
Egy levél.
nagy társaságnál . , .
- —
Feleség: Mit akarhat tóled?
JENŐ.
Irta.
Féql Hogynel üt levelssiz a beadványok itt,
Férj: Fogalmam sincs. De hogy hiába
citál magához, aS . nyilvánvaló. Elvégre mit ott egy beszéd, amit ss igazgató ;mond, de V
Férj.
akarhat tőlem: szegény ördögtél az a nagy ur. titkár fogalmaz egy tószt egy Udvízlő szónoklat
F«4ss#r.
Itgyssszflsa totorosott szoba' kősépen t«- Gondolkoztam már rajía, találgattam jobbra balra. a miniszter elótt Igazad lehet Újra átfutja a,
I laatai
Feleség: Személyi
rített asztal; egy rövid szoknyája paraszt. peszBérj: Ismerem. A sunap ÍB találkostam vele is olyan parancsoló hangon van írva, minha
toaka éppen most hozza be a párolgó levest. A
őméltósága máris a principálisomnak képzelné
férj térdére teriti ss asztalkendőt, núg s feleség ss. utcán s: ő megállított barátságosan kezet
nyújtott és melegen gratulált legntóbb megjelent magát Na jah, a titkárjával elvégre joga vsa.'
kitölti a tányérra a levest.
muven-höz. Elolvastam mondotta a regényét, és égy beszélni, .
Feleség: Mi Újság?
Feleség: Hogyne!
nagyrabecaülöm önt mint írót. Ezen a téren még
Férj: Semmi különös. Azaz hogy .
Férj: A szerencaecsíllagon vezetett a minap
nagy sikerek várnak önre.
Faltáig: AZAZ hogy?
a Koronaherceg utcába. Ka véletlenül nem me
Feleség: És mit feleltél nekif
Férj: Ma délelőtt kaptam agy levelet
Férj: Megköszöntem aa elismerést. Azt be gyek arra, nem találkozom vet* ésftsosas áilás.
Feleség: Kitol?
Hlyen véletlen. Milyen szerencsés véletlen! Lám
Férj: KániUtól, S S Albatróz vezérigazgató szélgettem vele egy kissé irodalmi viszonyainkról, az ember életét a véletlen dirigálja. No, ugyan
amelyek
látszóiag
rendkívül
érdekelték.
íróink
jától. Nagy ur! Méltóságos ur! Van vagy har
legnagyobb része mondottam neki szomorúan csak bámulni fognak a fiak, ha a Fővárosi Hír
mincezer forint évi jövedelme.
megőrli a tehetségét a redakoinális munkában. lapnál elsején bejelentem a kilépésemet. Óriási
Feleség: Éa isit akar?
Ez a produktivitás rovására meg. Magam is ugy lesz! Aztán aztán mit is akartam mondani? Ja
.. - Férj: Azt még asm tudom. Olvasd.
igen. Mennyi fizetést kérjek a vezérigazgatótól?
Feleség; Olvassa. Tisztelt aram! Szívesked vágyok vele, méltóságos uram. As ember kábult
Feleség: Hát
~
fővel,
agyongyötört
idegzettel
tér
haza
a
hajnali
jék engem a délutáni órákban okvetlenül meglá
Férj: Azt bissem, baromszer, forint elég
órákban.
As
újságírás
e^'n'seu
ellensége
as
togatni.
irodalomnak. Megöli. Sze^i'gáesolja a tehetsó- lesz egyelőre. Később majd, ha nélkülözhetetlen
Igaz híve. As aláírást nem tudom elolvasni.
M a

;
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gazdaság csak pang és azoknak sürgős
fejlesztése országos érdek.
Ezért életbevágóan kívánatos, hogy
a nemzet kereső osztályai, melyeken az
áliamfeuntartas legnagyobb anyagi terhe
nyugszik,-ne egymás ellen, hanem együt
tesen dolgozzanak ügyeikért ég javaikért
mely egyszersmiut az országnak is ügye
és java. E ég a 1 tilt llentégek ellen
Az iparos osztálynak éppen olyau
való védekezés, mert ha egymás között
nagy szüksége van a békés együtt mun
is háborúzik továbbra is a magyar, ugy
kálkodásra, mint a kereskedőosztályuak,
megérdemli pusztuló sorsát.
viszont ez a két osztilyjsem tud együtt
érvényesülni, a földmives osztály nélkül.
U J D 0 N S A 6 0 K.
Mit dolgozzon az ipar, hogy viruljon a
kereskedelem, ha a földuiivelés nem ad
Tükör.
hozzá őstermelést ?_ Viszont mit érne az
Az
.Ummus*
mozgó
íényk-ip vállalat maJ
e
l
0a termelés, lia az iparTiom—doigo
bolnap barom üét óta tartozlódik nálunk 8 nagokkal, ha még nem okoltunk eléggé a és a kereskedelem nem értékesítené a ponkiut zsúfolásig tellik meg a m-izi a társada
lom kűlömböző rétegeiből. Az egyszerű mnnkáa
azertehuzás káros következményeiből, földből előálitott anyagot.
ember, a cselédleány, az iparossegéd, ép u»y
akkor tegyük le a fegyvert s mondjunk
Látni való tehát, hogy csak jól meg- megnézi a inozit, mint a magasabb körök. Ha
egy vándor komédián esipat, csepűrágó, vagy
le minden reményről.
gondolt toldinivelési és kereskedelmi po- j cirkusz jön hozzánk, biz Isten mindannyi meg
Ijtíka birja a kereseti osztályok közös! elégedetten megy el tőlünk s nem egytól hallotésszműködéSeT^gyse^
a művészet pártolását. Sujnx, ez igy van ná
Ellentétek és marakodások. Érvényesülésében támogatni kell minden slunk,
hogy a minden rendű és rangú csepűrágók
A megélhetési viszonyok napról-napra osztályt, mert egyik sem hátrábbvaló.miut és mutatvány bódésok goudné:kül élnek nálunk,
elleuben a színészek csak nagy keservesen tud
nehezebbek, súlyosabbak lesznek é.% emi a másik, egyik sem jogosult nagyobb elő nak kihúzni ket hetet s valamennyi igazgató az
att a kereseti osztályok között az ellen nyökre, uiint a másik. Ks amikor arról zal távozik tőlünk, hogy csak kényszerhelyzet
tétek mindjobban kiélesednek. Kétségte van szó, hogy az ipar és kereskedelem folytán jön hozzánk.
— Hátralékot Vidéki olvasóinkat kérjük a
len, bogy azt a diszharmóniát, amely a fejlődése szükséges, nem szabad feledni,
hátralékoknak mielőbbi beküldésére.
kűlömböző fontos kereseti, megélhetési hogy ugyanakkor épen olyau elsőrangú
— Eljegyzés. Koloszár Sándor Máv nliiszt,
Agák között előállott, nagyrészben ez az szükség a mezőgazdaság fejlesztése is, a kii/.elmük napokban jegyezte el ü-fin Mariska
tehát
egyiket
a
másik
rovására
fejlesz
k saspzonyt, Géfin György iparos polgártársunk
élettel való küzdelem okozta, amely egy
re több terheket ró a vállakra, ugyany- teni ép ugy aránytalan, mint céltalan kedves leányát.
— Idők jele- Maróthy László dr. vármegyei
üyira, hogy ezek a terhek kezdenek már munka.
nagybirtokos, * a celldömölki választókerületnek
-elviselhetetlenekké, tűrhetetlenekké lenni.
A mezőgazdaság csakis igy bir ele volt országos képviselő* •, a bét folyamán kilé
pett az országos alkotmánypártból ama megjegy
S ez a kiéhezett és egymásra utazó gendő anyagot termelni az ipar részére zéssel, hogy nem hajlandó a függetlenségi esz
-ellentétesség nagy kárára van az ország és csak igy jut abba a helyzetbe, hogy a mék ellen hurcolni. Egyben belépett dr. Maróthy
nak, amelyben a különböző kereseti osz maga céljaira visszavásárolja az ipari ké Lás/.Ió az országos függetlenségi pártba. Bizo
nyos hogy kissé későn szánta el magát dr. Ma
tályok- egymásra vannak utalva. Pedig szítményeket. A végcél tehát, hogy az róthy László ar az elv-változtatásra. Ezt már
tudvalevő dolog, hogy csakis ezeknek iparosnak ne kelljen u feldolgozandó anya megkeltett volna tennie a Tisza kormány csúfos
bukása alkalmával. Ha ekkor változtat elvet, és
együttes összműködésétől várható ered gért a külföldre menni és az általános átlép a függetlenségi pártba, amint ezt akkori
ményes munkálkodás a gazdasági vagyo fogyasztásnak ne kelljen a külföldi ipar-| ban velünk együtt többen ajánlották Maróthy
urnák, bizonyos hogy ma is a celldömölki vánosodás és vele az államélet terén.
termékekre szorulni. Rengeteg iparcikk la-ztékerületet képviselné az országgyűlésen.
A különböző kereseti osztályoknak özönlik be a külföldről Magyarországba.
— Kézkat hiány. A város t vezetőségének
legfőbb érdeke, hogy segítse egymást,, Ez a legbiztosabb jele annak, hogy ná figyelmét ezennel felhívjuk a városunkban ural
mert csak egymás segítségével boldogul- lunk az ipar, kereskedelem és a mező- kodó közkút hiányra. Az úgynevezett belváros
ban, a kálvária mellett van az egyetlen közknt
osztrák árukat,az osztrák bitelt,az osztrák
kal való gazdasági érintkezést bojkottál
j a és ba egyesek milliói egyetértve jár
nak el, ha a bazai ipar, kereskedelem,
pénzintézeteinek, közlekedési válalataink
támogatják ezt a törvények keretein be
lül megvívandó gazdasági harcot, pár év
múlva maga Ausztria fog könyörögni,
hogy csináljunk önálló bankot, készfize
tést^ gazdasági függetlenséget, mindent,
<ssak az osztrák ipart végromlással fénye
tő gazdasági harcot szüntessük be. Elis
merjük, hogy a harc eredményes megví
vásához szívós kitartás, törhetetlen erély,
a személyes ellenségeket is egy táborba
terelő egyetértés és nagy önmegtagadás
kell, de ha nem blruuk uzeutröajdensár

hatnak, mert csak igy bírják fenntartani
saját házukat, családjukat^* a iazát. De
a közös munka csak akkor lehet hasz
not hajtó, ha az ellentétek, a csúnya ma
rakodások, a melyek most a legmaga
sabb fokra hágtak, elsimilak és az osz
tályharcot mihamarabb az osztály béke
váltja fel.

leszek felsrófolom. Srófolni fogok, minden évben
Ferj: Hagyj föl, kérlek már a Bergerékkel.
Feleség: Hát mit mosdott a vezérigazgató?
srófolni fogok., e in s...T ,v. • Iikább add ki a szalonkabátomat. Szürke ru
Férj: Nagyon udvarias veit. Leültetett. Szí'
Feleség. Ebben a lakásban sem fogunk ma hában csak nem mehetek az Albatrez vezérigaz
varral kínált Havanna-szivarral. Roppant barát
radhatni. Beljebb megyünk lakni. Szebb lakást gatója elé!
ságos volt,
veszünk, nagyobbat •
Feleség: Persze! Persze! kiszól a konyhába
Feleség: De mért hivatott?
;,. Férj: Természetesen.
Mari tisztítsa ki gyorsan as urnák a fekete ka
Férj: (látszik rajta, hogy % keserűség ki
Feleség: Hallod, a Bergerék pukkadni fognak bátját, jer idébb majd megkötöm* nyakkendődet.
akarna tömi belőle. A vér arcába tódul. Meg• ha megtndják
•-A-férj-f-iWto^'liegcBokolJa a^Taleiégét ragSüjr-aífttjmgm^WOkWmWBaSB^SÉ^
Férj: Na jahl
és még a folyosón is buesut integetve, távozik. vágni. Néhány pillanatig merően maga elé bá
Feleség: Tapsolva. Pukkadii fognak, ha
Ugyanaznap este, ugyanaz a szoba. Ugyan
mondom. As a Bergerué ugy sem tudja már az a teritett asztal. Ugyanaz a rövid saoknyéju mul. Aztán lassan hátradől a Széken, arcáról
.eltűnik a harag, kissé félrehúzza as ajkát, vohogy milyen magasan viselje as orrát.
pesstonka betálalja a vacsorát. A térj térdére I násai szelíd mosolyra lágyulnak, s oly kifejezés
Férj: Pedig ugyancsak fáradságába kerülhet teríti ugyanazt a kendőt, míg a felesége ki I ül ki rajtuk, a melyben- benne van as em
olyan magasra emelni. Külömben semmi bősöm osztja az egyBzerü vacsorát
berek minden gyarlóságának minden gyöngéjének
a Bergerékbes Éa a magam utján járok és
Férj: idegesen. Siess, kérlek* mert vissza fölényes tudata.) A vezérigazgató arra kért,
boldog vagyok, hogy végre ott hagyhatom ezt kell rohannom a redakcióba. Nagy etemények hogy ezentúl sűrűbben, több szeretettel kulti
az íróasztalt, amelynél kiszipolyozlak as agy történtek,
váljam a nevét a lapunkban. Es as egész.
velőmet; Azt a tintafoltos, piszkos Íróasztalt zs '•' Feleség: Ugy.
•
•örökké berregő csillengelő telefont Halló! Ki beFérj: ügy.
•'
-sajtVBécs* Már jegyiem! A delegáció mai ülésén
Feleség: Mi történt?
stb. stb. Pufj.
Férj: Higyj békén, nagyon ideges vagyok.
Feleség: Ezentúl faragott mahagóni iróssz
Feleség: Az állás miatt
tatod lesz bizonyosan, « külön szobád. Ha va • Férj: Miféle állás?
=7 ;~ - "
laki hozzád akar jönni, a titkár nrhoz, a szolga
Feleség: Hát ne^-oltál as Albatréznál?
fogja előbb be jelenteni Te, ha a Berger jönne
Férj; Az AlbidróK^? Ja igen, voltam.
hozzád, izend ki neki, hogy most nem fogadhatod.
Feleség: stivssorongva. És.
Pukkadni fog as az ember!
7 Ferj: Nem fontos.
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úgyszólván, ezt a kutat annyira kihasználja a
C S A R N O K .
közönség, hogy többször várakozni kall a közön
ségnek mig a kútból tiszta vizet nyer. Különö
sen nyáron fogy ki erósen a kut vize, mikor
nemcsak házihasználatra, hanem még csépléshez
A menyasszony.
is ebből a kútból viszik a vizet. Egy második
A küKüilösjeg - p a r a j ü vonalon.
— Bosnyák népmese. —
közkút felállittása igen elkelne a belvárosban.
A Küküllöszagről d. e. 9 óra 34.pr.-kor in
Szerintünk a Gayer féle ház közelében kellenék
ifja Ha88zán aga elment Patumacsiba duló éa az onnan d. u. 12 ó. 43 pr.-kor Kttkttlegy uj kutat felál'itani. Megkell jegyeznünk, hogy hogy Az
szórakozzék. Egy ház ablakában szép- lőazögre érkező személyvonat as idén az egész
a Gyarmatin- téren a kis kertben levő kut vize séges kissé
pillant meg; odasiet és meg- vonalon télen át ia forgalomba marad.
nem oly jó mint a kálvária melletti kutá és ez szólítja.leányarcot
leány elpirul és bezárja ablakát. Ettél
oka annak, hogy a közgnség annyira kihasználja fogva azAaga
minden
nap eljött aa ablakboa. El- A budapest nyugoti p. u. marcheggi
ezt a kutat.
jön, bogy megmondja a leánynak, bárha már tivonalonvolna, hogy haza vihetne aáazágyába
— Báláin rgázolta l vonat. Simon Jánoi zenötéves
A
Budapestről
eate 6 ó. 50 perckor induló
a
tehetne
ujjára
asszonyi
gyüröt.
Egy
ven
anyótiO éve; jómodu sári gazdát, kedden reggel
kileste a turbékolok titkát s noaza sietett zsolnai gyorsvonathoz csatlakozókig Galántától
Sárvár állomás közelében az egyik őrháznál az ka
Marcheggig forgalomban lévő esti gyorsvonat
megvinni
a
hirt
Hasszán
anyjának,
hogy
a
fia
háúgynevezett zöldséges vonat, amely a szombat zasodni készül
csak Pozsonyig fog közlekedni.
helyi hetivásárok alkalmával közlekedik, halálo
A nyáii évad tartamára forgalomba helye
az anya megesküdött, hogy aa ő fia
san elgázolta. Simon János süket volt, nem hal csak De
paaa leányát fogja a házába hozni El is zett helyi vonatok közül az alábbi vonatok szunlotta a mozdony füttyentéseit s emiatt történt a indultanyomban
lettetnek
meg és pedig :
a titokban rábírja a pasa leányát
szerencsétlenség.
hogy beleegyezzék az esküvőbe. Az előkészüleBndapest és Érsekújvár között
Ki no ismerné Crtl-t^ket
hamar megjs teszik éa el indul a
A Budapestről réggel 5 óra 45 pr.-kor in
dömölköu Cigány Pepit, a fuluresszát, ezt a tag 'díszes meneFa menyasszonyért.'
— Neszed csak anyám — kiált Hasasán duló vonat Párkány-Nánáről Érsekújvárig, az
baszakadt erős izmos legényt, aki csak akkor,
dolgozott, ha kedve tartotta s nem egy esetben — milyen pompa? menet; menyi lobogó a zenész i aekujvárról éjjel 11 éra 35 prkor Budapestre ér
Oh
ke
gyönyörül Ugyan ki készül házasodni?
kező vonat pedig egészen.
került apróbb lopások miatt csendőr, majd bró
— Ez a te esküvőd lesz, Hasszán; még
kézre. Cigány Pepi csütörtökön berukkolt a ka
Budapest-Párkány-Nana között.
tonasághoz 3 bosszú esztendőre, tehát 3 évig pedig a legszebb leány nyal. ,
A Budapestre d. e. 8 ó 45 prkor érkező
— Ea ba szebb volna, min' maga Bosznia
nem lesz itthol a falurosszá. Pepi nem szívesen
és a Bpestról eate 8 óra 15 prkor induló vonat
rukkolt, váltig azt hajtogatta, hogy nem vált akkor sem kell nékem feleségül aenki.
^^^^^am^^tí^^éfViiJBk
A. jac.net magérkeaett .de Hasszán látni sem j«Jyképen, hogy
voliia ^6^)9 katonának, bán*W^a^Váf(*^£bgt»4
napokban Bpestől Vácig november hó 1-tól be
akarja
a
menyaszonyát
Hiábá^éfléTFanyja
roztutta.
hiába siránkoznak húgai . - • báromszáz nász zárólag mára bó 31-ig pedig Dunakeszi Alagig
—"Havi < baromvásárbnk csütörtökön ször vendég egyesíti velük kérésüket, mig végre meg közlekedni fog.
Bpest és Szob kőzött: A Bpestról d. u. 5
nyen pyérforgalmu volt. Kevés volt a felhajtás törik az ellenállását. Hasszán kezet nyújt a le
is, kevésszámú vevő jelent meg. Hetivásárunk ánynak, a pasa leányának. Amikor azonban elér óra 20 prkor induló vonat
késik
az
óra,
hogy
az
ifjú
'pár
bevon
aljon
•
.sz nten lanyha volt Az izr. ünnepekre valp te nászszobába, Haezán nem akarja menyaszonyát
Bpest és Nagymaros között.
kintette! kevés gabonát hoztak a piacra. Arak követni.
A
Bpsstről
d. e. 8 ó. 45 prkor ásd. e. 11
bUza 13, rozs 9, zab 680, árpa 680 korona 50
Nem bírom! a szivem Paturnacsiban maradt! óra 35 pkor induló,
valamint a Bpestre d. u. 5 ó
klgrmmonkint. A buza és rozs ára, á mult heti — kiált fel az aga.
45
prkor
ea
éjjel
10 ó. 25 prkor érkező vonat,
árakhoz képest 40 fillér emelkedést mutat. _
kérleli az anyja, köuyörögnek a húgai is melyek közül azonban
az utóbbi Váctél Bpestig
háromszáz vendég egyesíti velők a kérést okt. és ápr. hónapokban forgalomban marad, il
— Értesítés. Az Országos Katholikus Szö Hasszán enged és követi a pasa leáuyát.
letve újból forgalomba helyeztetik.
vetség zarándoklat-bizottsága elhatározta, hogy
Belesett ugyan a szobába, de egyetlen szót
Szintúgy forgalomban marad as eddizi gya
a magyar szent korona-emlék felavatására okf. sem akar szólani. Odahúzódik az ablak mellé éa
korlattól altérőleg, a Nagymamáról este 8 óra
11-23 napjain Rómába tervezett zarándoklatot a órák múlnak csöndben, mogorván.
20
prkor
Bpestre érkező vonat as egész teli
tavaszra halasztja el. 0 felsége a király legkéVégre megszólal a menyasszony:
évad alatt.
elmésebben, megengedte, hogy az ünepségen
— Nem tetszem talán? vagy adósságba
emélyét a római nagy követ képviselje, ellen merültél a fényes menet miat? Szólj, hadd is
Bpest és OunaKeszi-A'ag kozőtt.
ben a mai .zavart, függő politika állapot ós kü merjem a bánatod okát- .
>
. A Bpestról este 8 ó. 45 prkor induló vo
lönösen azon körülmény, hogy közügyeinket csak
— Szépséges vagy, adósaág se azaszt: nat nov. hó elsején tul bezárólag marc. bó 31-ig
ideiglenesen intéző kormányuk és parlamentünk csak a szivem vérzik, mert ott maradt Fátuma
nem fog közlekedni.
- —vagy. azoknak szabályos képviseltetését lehetet csiban.i
: , .
lenné teszi. Be kell tehát várnunk az időt, ami
— Ej, azért csak nem erezhetsz gondot!
Rákospalota—Újpest—Bpest
között. *
dón ezen ünnepen, melynek a magyar királyság Végy magadnak még három feleséget! en nem
éa nemzeti önállóságunk kifejezésének kell lenni, leszek féltékeny, ha te ugy 'akarod. Esküszöm
A Bpestre reggel 4 ó. 08 prkor és éjjel
ugy a Korona; valamint a nemzet és társadalmunk hogy senki még panaszkodni aem fog hallani 11 ó. 20 prkor érkező, valamint a Bpestről éjjel
minden számottevő intézményü képviselve lehet soha! Boldog leszek, ha csak az Aga-Hasszán 10 óra 30 prkor. induló Vonat megszűntettetik.
Elhatározta a bizottság, hogy azokat, akik eddig feleségének nevesnek isi
A Párkány-Nana telől reggel 8 óra 10 perc
>,
az ünnepségre jelentkeztek, csatlakozásuk fenn
— Hallgass ide, drága feleségem. Vedd ezt kor Bpestre érkező vonat Rákospalota—Újpesten
tartására kéri fel és egyúttal szélesebb moz- a levelet. Ha itt a reggel, szólítsd az anyámat rendesen megálüttatik.
jg almát indít, bogy az ünnepélyt sokkal nagyobb is küld el a levelemet a hodsáboz a mosóba. Az
A Pőstyen Vsrbóci vonalon. Az esti vasár éa
arányúvá éa fényesebbé tehesse. A jelentkezése majd fölolvassa néki az iráat.
ünnepnapi vonatok megszuntetteknek.
:• •< *
ket tehát folytatólagosan elfogadja és kéri, s a
Fényes nappal volt már. Az anya kopogA
hölak—Trencsénteplic—Troncsénteplic
fejleményekről lapok utján időközönkint értesíti | tátott as ajtója.

A magyar királyi államíasníat téli
menetrendje 1909 1910-re-
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isBusoyir

nem akartál ide belépni a ma ki sem akarsz
A Hilak Trencsentepllcril éjjel 2 óra 40
— 1 töviről legelső jogi izaminirima. Igen jönni.
, ^
„:
prkor d. u. 1 óra 85 prkor. aste 8 i . 15 prkor
sok panasz hangzott el az.utóbbi években ugy [ í
A fiatal menyecske kinyitotta az ajtót
éa éjjel 11 ó 30 pkor induló, valamint a Hölak
a szülők, mint a jogi vizsgára készülő ifjak ré átadta a megbízást az anyjának.
széről, hogy ezen vizsgára való készülés leküzd— A bodza majd fölolvassa néked a le Trancsénteplicre éjjel 1 ó 32 prkor, reggel 4 ó.
40 prkor és éjjel 10 é. 39 prkor érkező motoros
hetlen nehézségekbe ütközik. )>r. Erős Vimos velet. Hallgasd meg.
Magyarországon az első, ki a kérdést beható ta
Az anya elsietett a mosóba. De alig pil vonatok forgalmon kivül helyeztetnek.
nulmányozás tárgyává tette és egy olyan intéz- lantott a pap az Írásba, megárad a könnye.
A Pozsony- Újváros—Ujkomáromi vonalon.
t', melyei
«iJMfe!£|Bl|s^^
hozsannával üdvözölt Évekkel ezelőtt
A d.*e." végyesvonát" Üjkomarombóí lisob-"
A
fiad
meghált
Ebben
az
Írásban
utolsó
izélett létesítette
...
' «1» mÁíü
i^.»..„ „»AI„A
jogi szemináriumát, mely mai fennállásig
óriási kívánságát. közli.
Akarata az, hogy tegyék díszes .ben, azaz d. u. 12 ó. 25 prkor indíttatik és Polendülete vett éa minden tekintetben kielégí ravatalra lengő lobogókkal, hangos zeneszóval zaony-Ujvárosba d. u. 4 ó. 46 prkor érkezik.
tette c jogász ifjúság igényeit.. Sokoldalú meg ngy vigyék el Paturmaicsba. Menj és teljesítsed
keresése alapján as intését' államszámviteltani a fiad kérését.
A dóvénytó—marcheggi vonalon.
államvizsgái tanfolyamot is létesített; mely a kö
A szép leány ismét ott áltott az ablakban.
A d. e. Marchesgre érkező személyvonat
vetkező hivatalokra és állásokra nyújt képesítést
Nézzed csak, anyám; milyen szomorú ezen állomáson csatlakozást nyer Ganserndort
az összes. minisztériumokban a számvevőségi náazpompét
hoznak erre. Engedj aa utcára, ha és Wien N. B. felé.
szakra, az állami számvevőszéknél a számvevő majd erre hozzák.
.
...
ségi szakra, a posta és távírda igazgatóságoknál
Azjérsekújvár— prévigyei vonalon.
— Menj, leányom,
ra (számvevőségi szakra, a munkásbiztosi tó hiva
rejtett a leány a ruhája fodrába a le
A jelenleg Nagy béliétől Nyitráig személy
taloknál ugy a statisztikai, mint a zsámvevóségi sietettTért
sz
utcára.
Aztán
odakiáltott
a
menet
ve
szállítással közlekedő délutáni tehervonat csak
szakra, a magyar államvasutaknál a számvevő zetőjének:
Nagytapolcaánytói Nyitráig iog utasokat száUitanL
ségi szakra, as állami zálogházaknál a számve
— Csak egy pillantást engedjetek vetnem
vőségi szakra, a dohányjövedéki igazgatóságok Aga-Hasszán
arcára.
A bpest nyugati p. u. orsova—vercioronál a számvevőségi szakra, a tengerészeti ható
A koporsót letették a főidre. A leány oda
ságok, pénzügyigazgatóaágok, törvényhatósági vá hajlott,
vai vonalon.
hoaszan
nézett
a
halovány
arcba,
meg
rosok, mankáspenstárak atb. hivataloknál a szám csókolta a hideg kezét akkor, aztán elővette a
A Bpest nyugoti p. u. d. a. 9 i . 40 prkor
vevőségi Zsákra, illetve kezelótiszti állásokra. tőrt a a szívósa döfte.
Verciorovára induló és az ellenirányból este 6
Magánhivataloknál rendkívüli nagy előszeretettel
Haldokolva azt kérte, temessék kedvessé óra 35 prkor Bpestre érkező gyorsvonatok a ro
alkalmazzák azokat, akik az államszámviteltani
államvizsgát letették. Bővebb felvilágosítással mellé, a földben immár örökké boldogok lessnek mán csatlakozó vonatok megszüntetése- folytán
Temesvár Józsefváros és Verciorova között for
szolgál: dr. Erős Vilmos Jogi Szemináriuma, együtt.
galmon kivül helyeztetnek.
Bpest, VII., Wesselényi utca 18.
Szerbbel
!ft

október 10.
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rétiének, tartoznak szállító képességüket
ós megbízhatóságukat azon kereskedelmi
és iparkamara bizonylatával igazolni a
melyhez vállalatuk telepe szerint tar
toznak. .
Aiólirott üzletvezetóség fentartja ma
gának azt a jegot, hogy a beérkezett
ajánlatok között az ajánlati árakra való
tekintet nélkül szabadon választhasson.
Kolozsvár, 1901 szept. hó.
, Az. üzletvezető.
(Utánnyomást nem díjazunk.)

A ajánlat boritékát következő feli
Bpnt M Getjéd kötött a vasár él Ünnep
napokon közlekedő deli, illetve eiti vonat meg rással trelt ellátni.
ül) mertetik.
Ajánlat a 1576*/09 II számú verseny
tárgyalási hirdetésben kiirt munkálatokra.
Szegei és Kiskunfélegyháza között.
Ajánlattevő köteles bánatpénz gya
A Szegedre rezgői 5 ó. 42 prkor érkeső,
valamint a Szegedről este 8 órakor visszainduló nánt az általa ajánlott végösszeg 5«/,-át
készpénzbén vagy biztósitékképen érték
helyi vonat forgalmon kivUl helyeztetik.
Temesvár—Józsefvárosból a délutáni sze papírokban hivatotkozással a jelen szám
mélyvonat Orsova felé későbben azaz 8 ó. 01 ra - legkésőbben az ajánlat benyújtását
prkor indíttatik és csatlakozást nyer a Bpest fe megelőző napon vagyis 1909 október hó
löl jövő gyorsvonathoz.
57-én délután 1 óráig a magyar királyi
(Folyt köv.)
államvasutak kolozsvári üzletvezetőségé
nek gyűjtő pánztáraba (Bocskay tér 4 iz
földszint) letenni.
2416/1909. tkv.
A bánatpénzről szőlő, letétjegy az
ajánlathős nein csatolandó.
Árverési hirdetmény.
Az. értékpapírokat a budapesti .áru
A celldömölki kir. járásbíróság, mint telek és értéktőzsdén legutóbb jegyzett, de.a
könyvi batóhág közhírré teszi, begy dr. Brunner névértéket meg nem haladó árfolyan szeFeren* Ügyvéd, ugy a csatlakozott Kemenesaljái rint s z á m í t j u k . — —
Közgazda^aglTlitelbanl Végi eTiajWtttiafc-.'iómeth
Janosné
Csak szabályszerűen kiállított, pe
I.
i szül.
itt Hőbe
iT.-.i.. Mária
II1J. végrehajtást
..........1.., .'..\c-f szenvedő
o.Anvcrttt
elleni 37' korona 40 fillér, ngy 2880 korona tő cséttel lezárt sértetlen boritéban elhelye
kekövetelések és járulékaik iránti végrehajtási zett ajántokat fogunk tárgyalás alá Venni.
ügyében a celldömölki kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság területén levő Yönöek köz
Bánatpénz nélkül vagy elkésve be
ségben fekvő a vönöcki, 661. sztjkvben 593/c. nyújtottam valamint az olyan, ajánlatokat,
1021/c. hrsz. alatt foglalt ingatlanra 239 kor
^flfehrsx, alatt foglalt ingatlanra 139 korona, az melyekét nem az előirt módon tesznek,
'.~ lteflVb. Irrsz. a. foglalt ingatlanra S7 katona, i vagy a „melyből valamely melléklet hi
vönöcki 227. sztjkvben A t 703. hrsz alatt fog ányzik nem veszünk figyelembe. "
lalt ingatlanból Németh Jánosné Hőbe Máriának
A beérkezett ajánlatokat 1909- évi
1/4 ed rósz iletőségóré 77 koronában ezennel október hó 38-án déli 12 órakor fogjuk
megállapított kiáltást árban az árverést elrendelte
és hogy a fentebb megjelölt ingatlanokra-az felbontani, a mikor az ajánlattevők, vagy
Ipop. évi Oktétcr hó 31. (iuszankeííó)
napjának igazolt képviselőink jelen lehetnek.
déltlótt p órakor Yönöek községházánál megtar
Az ajánlatok felett 1909 évi novem
tandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
ber hó 30 ig történik döntés év ajánlat
1 Árverezni szándékozók tartoznak az ingat tevők ajánlataikkal ezen időpontig köte
lan kikiáltási árának 10%-át készpénzben, vagy
az 1881 évi LX te. 42 §-ában felvett árfolyammal lezettségben maradnak
émmitott és az 1881 évi november 1-én 3333 sz.
Olyan ajánlattevők, kik a szóban for
a. kelt ig. min: rendelet 8 §- ában jelölt óvadékké gó ipari munkálat teljesisésére törvényes
pes értékpapírban a birói kiküldött kezéhez letenni
. avagy az 1881 évi LX te 189 § élteimében bá. képesítéssel nem bírnak, kötelesek aján
natpénzének a bíróságnál előleges elhelyezéséről latukban ily ipari' képesítéssel bíró meg
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni bízottat megnevezni.
Celldömölk, 1909 évi augusztus 7-én.
Az ajánlattevőnek vagy megbízottjá
A kir járásbíróság, miut tkvihatóság.
nak ipari képesítésére és a cég bejegy
HANNIG kir. jbiró. zésére vonatkozó adatok az ajanlatokban
felemlitendók és igazolaadók.

Eladó könyvek.
i

Eladó 55 k ö t e t Magyar R e 
m e k í r ó k é s több d i s z k ö t é s ü müvek, Mikszáth, Herceg é a Brody
müvei. A k ö n y v e k teljesen tiszta
állapotban vannak s fél á r o n
adatnak e l . K a s z i n ó k n a k , társas
köröknek, valamint m a g á n o s o k 
nak is* felette, e l ő n y ö s v é t e l k i iódőknek...
értesítést ad e lapok

Szerkesztősége.
.*>.VÍ"'J'---IT*v
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Celldömölkön, a Főtér leg
forgalmasabb,

helyén

járásbí

róság, é s adóhivatal a házban,
bérbeadó

[egy

üzlethelyiség

Bővebbet.

Szagán János
konvTkerezkedásébea
CELLDÖMÖLK.

i Magy. Ur. áütunvasiitak
.ÜzletvezetSség Kolozsvárt.
36794 «*. 1909 IX .. .

jgével ez ideig üzleti összeköttetésben
még nem állottak, illetőleg előtte isme-

Versenytárgyalási hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak ko
lozsvári üzlet vezetősége.nyilvános, ver
senyt hirdet magyar..királyi államvasutak
koloz
rehajtására.
A tervek, ».kőitaég»etóa, azjrjáalati
minta és á szerződés tervezete, valamint
a munkák- végrehajtásához kötő' '
lek a m a „ , t királyi állami vasutak ko
lozsván fl*frtvese#aége„ pályafentartási
éa építési, osztályánál (Bocskai tér 4 sz
T^meTeVWs,^^
vári osztály mérnökségnél * hivatalos érák
alatt megtekinthetők és ugyanott az aján
lattételhez szükséges nyomtatványok díjmii megsáWKflkaUkj.

.

^.^^C^

t
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B

^r i,«j

h 0

,^'arto-

«ó melékleteiket szabályszerű okmányhé
lyeggel kell ellátni, as ajánlatott .és n » l
lékleteit két tanú előttemezése mellett alá
kell irni és az ajánlatot mellékletével pe
esettel ellátott fonállal kell összefűzni.
A szabályszerűen kiállított ajánlatot
és mellékleteit pecséttel lezárt sértetlen
borítékban kell elhelyezni éa legkésőb
ben 1909 évi október hó 28-án déli 13
éráig a magyar királyi államvasutak
l o ^ á r l O z r e t ^ e i e ^ g é n e k tftk
közvetlenül vagy posta utján béküli
ka egyes munkanemekre külön-kü
lön iá lehet ajánlatot tenni.
T

Ky«mat*tt a kiadótalsjd.

Bpitégii

_Jlváflai^

iroda

ujMet^

sát
mkM^fqfáiiw
kivéimiét' valamint
vmmmwMá
it csatornázások, átalkitások é t tatarozáoi munkálatok elkészitó
sét a legjutányosabb árban. .
••
"
r j !'
^ V ^ ; . .
1

r^mSm&^k^
szakszerű és pontos kiviteléért az tói
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Schleiffer ház.
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