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A takrékbetétek biztonsága. 
A közelmúltban lezajlott külpolitikai 

ffiejnények után etrv szomorú jelenség 
maradt meg, mely gazdásági és pénz-

L tlgyi kérdéssel foglalkozókat okvetlenül 
kell hogy gondolkozóba ejtsen 

Arról van szó ugyanis, hogy mi idéz
hette elő azt a bizalmatlanságot, sót itt ott 
pánikszerű félelmet, amely némely vi
dékeken a takarékpénztárakkal, szemben a 
betétekért rémjjgő közönséget megszállotta. 

Hogy leltet az, hogy manapság, ami
kor pénzintézeteink története közel négy 
évtizedes múltra tekinthet vissza, még 
még mindig bizonyos esetekben megtalál
juk ázt a bizalmatlanságot, amely sem 
nem helyes, mig kevésbé indokolt. 

Ha a felbukkanó események színhe
lyét nézzük, valóban rögtön tisztában jö
vünk a valódi helyzettel. Exponált helyek 
nemzetiségiektől körülvett vidékek voltak 
azok ahol ily jelenségek magukat előad 
ták. Kétségkívül, araint az illetékes ténye

zők akkor jól mégis jegyezték, csakis po
litikai túlzók igatásai verhették félre any-
nyira a harangot, hogy annak következ
tében egyrészt megrendítve a magyar ban
kok, a magyar takarékpénztárak létalapját, 
a közönséget onnan eltereljék, másrészt 

A nemzetiségi kérdett ezen sarkpont
jára igen ügyesen mutatott reá az elmúlt 
hetekbvn Seotus Viator ejllenfele, amidón 
hpviliiffirntt ahha a miinlmkflihnmamel̂ ai 

kezőjét még csak feltételezni is kész le
hetetlenség; 

Jól tudjuk hogy pénzintézeteink fölös 
betétállományukat, nemcsak, jelzálog, vál-r 

I nemzetiségünk vezetői folytatnak a cél 
f é l é v . — - - — - — — 

A másik kérdés ami ezúttal előtér 
'be tóiul, az, hogy lehet e egyáltalában bi-
;zalmatlanság pénzintézeteinkéi szemben? 

A dolog histórikumát tekintve taka
rékpénztáraink, bankjaink fennálása óta 
szerencsére csak ritkán tapasztaltuk azt. 

Bűnös visszaélés vagy túlhajtott spe
kuláció volt mindig az ok, amely valamely 
pénzintézetet bukásba sodort. 

Mindig tehát csakis önmagunk vol
tunk okai vesztünknek és sohasem a kor
mány, még kevésbé az áalarn mely a má 
gantulajdon szentségét mindig megvédte. 

Botorság tehát azt hinni, hogy az ál
lam akármily' körülmények között reá ten
né keiét a betevők. betétjeire, Dy vak
merőséget még a keleti despota államok
ban sem tapasztaltunk, még kevésbé te
hető az fel egy kultur államról. 

A kormány, hamar a végszükség esete 
állana be. ugy aláírás utján önmaga szó
lítaná fel a. közönséget segítségre, de a 
magántulajdont semmi körülmények kö

tő és egyéb kolc-Tülökbe, hanem kttlöm . 
bűző,, főleg, állampapírokba, is be szokták 
fektetni. Ezek után, ba nézzük, hogy egy 
pénzintézet megrohanása mily hatással le
het az intézet többi ügyfeleire s magára 
az intézményre is óva kell intenünk a be
tevőket, hogy puszta híresztelésnek soha 
fel ne üljenek s rendkívüli állapotokat 
ne keltsenek fel. 

Minden takarékpénztár ily esetben hi
telét veszi igénybe addig, amíg a szükség 
azt kivan ja, de ha az a rendes kereteket 
túlhaladja, ugy kénytelen lesz saját ér
dekében azon rendkívüli, eszközökhöz is 
nyúlni, amelynek a'szegény adósok fog
ják kárát látni. A kölcsönök felmondása,, 
a felmondottak és beperesitettek behaj
tása, exequálása mind oly dolgok, amely-
lyekkel a takarókpénztárak nem szívesen 
élnek, de a kényszerhelyzet erre is rá kell 
hogy vigye őket. Azok a pénzek, amelyek 
állampapírokba vannak befektetve, talán 
még biztosabbak ls, mint a többi kölcsön 
tőkék, mert itt legfeljebb cssk árfolyam
veszteségről lehet ugyan szó, de az is el
kerülhető, ha a kedvező konjunktúrák ki-
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Egy félreismert n i . 
Irta : MOLNÁR V I K T O R . 

Egy szeles, ködös, kési este a kávéházak 
és vendéglők nnott-szokott légkörébél végre is 
hazamentem. 

A puszta hideg, sötét négy fal között vol
tam megint. Mit tegyek? Szivarjaim, könyveim 
nem bírtak a borús, elhagyott hangulattal, mely 
körülöttem lengett. A szivar nem égett, a könyv 
unalmas lett és az emlékek kezdenek fel tol ni ni 
hatalmas erővel a jövő reménytelenségével 
szemben. 

önkénytelenül kutattam régi papírjaim kö
zött és ott kezembe kerültek Emma levelei Ki
vontam a csomagon, szétnyitám a leveleket, ki
tártam a lapokat és olvastam belőle rég letűnt 
ábrándokról. A régi izgatottság erőt vett rajtam 
és izzó-lázassá tették homlokomat arcomat. 

Előttem állt az a Botét hajn, égő szemű, 
hullámzó ksblü, büszke hatalmat parancsoló ma
gas alak, mint gyöngéden, csengő, snttogó hang
ján esdekelve mondta: 

— Szeretlek 1 Szeress te is I Nagygyá tet

tem neved, dicsőségteljessé pályád, fényessé jö
vődet, de szeresei 

Ifjú voltam I E szikrázó szemű nő lángoló 
szenvedélye megdöbbentett; a határozott érett 
ész elrémített; daemont láttam benne, egy vas
jellemet, ki mindenre kész. . - - — 

—r Fényes tehetsége, gyöngéd szerelmének 
mélységes tárháza nem tudta szivem fagyát je
gét felolvasztani. 

Ébren és álmaiban, mint kinyílt kamélia 
tünt fel; nem szeretem az ¡1 úttalan virágot, nem 
szereleni a nőietlen hölgyet; hiába pompáznak 
kacéran csábítgatva, nem vágyódom bú-hatá
sukra. - -r, - , 

Ifjú kor, midőn még elégnek tartjuk önma
gunkat a küzdésre, nem tudjuk,, minő kincs az, 
egy hü acél szivet bírni társul I 

Most-lejárt életem, összetört remények vesz
tett csatái után e puszta kis szoba üres falni 
között, mily gúnynak tűnnek fel e levelek, miket 
Emma .forró szive hideg agya sugallatától ösztö
nözve hozzám irt. 

És én nem hallgattam reá. Ó elveszett a 
számomra messze a magasba él éa uralkodik és 
én itt didergek e levelek minden betűjének kí
nos hatása alatt. 

Olvasóm újra meg íjra, i ' szivem gyorsan 

dobog fejem zug. E gúnyos hangú, világ megvető 
asszony mily kicsinlóleg szól a nőkről, mily lán
goló ékesszólással szórja a világot forgató esz
méit szerelmével együtt 

íme két levél a sok közül mely visszatük
rözi a nú jeliemét. _ _ j _J.._ 

• 
My dear. Igen így szólítom meg, mert tar

tok attól, hogy még megijedne a magyar hasonló 
megszólítástól. 

Ön különben egy kiállhatatlan ember. Mand-
jam-e beszéljek-e róla, mennyi but és kint okoz 
nekem hosszú hallgatása? Mióta eltávozott alig 
irt valamit, és ha teszi is olyfnyilaló fajdalmát 
okoz levele tartalmával. Ne gondolja hogy min* 
den sora el nem árulja előttem titkos érzelmeit, 
reményeit és vágyait. 

Maga is olyan, mint a többbi férfi. Önnek 
minden helléné : ifjúság, szépség, jóság, ész, ne
mes jellem, jó gazdasszonyság, erény és végre 
legalább is 10.000 forintocska. 

Uram, uram! nem sok-e mindez egyszerre. 
Ha azonban az a bolond tündér, a szerelem 

.megcsapkodja szemetek tisztán látó világát, akkor 
ha mindazok hiányzanak, mégis feltalálni vélték 
mindent egy szőke fürtös éretlen libácskában 
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Azoknak az intézkedéseknek, neveze
tesen:, jó. alapszabályoknak, is kellő ügy-
vitBll HlleuóiTésnoktkell -• bogy~a-_garanci-
áját adják minden takarékpénztár bizton
ságának ,'éz. ha ez megvan, •• nines ' mitől 
t a r o l n i . • • • • « . -icfcö' '^ " 

Az állam soha nem avatkozott bele 
a takarékpénztárak biztositstt autonomi-
kus élezéfce, azoknak-ikkdMsét &jesetó 
önmaguBTii hizta, s amint nem érintett*| 
t e á i t * , kttni ftj}* be azoknak: semmiféle 
ügyviteléber, érpítgy l t i e iw*n%j«r i ^ i ap - i 
ját oly ténnyel esetleg megrendíteni, 
amelyhez semmi néven nevezenbő törvé-
ny»i*BlapjBTrincs;-a- ku l iu l a. jogállam 
fogalma mind ellenmondanának az ily 
esetleges elhatározásnak. ' ' '•' 

A francia-porosz háború idején Német
ország pénzintézeteinél szórva ffyosan ugyan 
d n mégis fordultak - elő egyes megroha-
nások; ez esetekben maga a német kor 
mányi hatalmazta' fel az állambankot, hogy 
a-- 'megszorult, pénzintézeteknek hitelt 

korszakalkotó eseményekkel szembeni Bzzel szemben az az igazság, hogy 
olyan közönyösen viselkedik, mintha az I munkásság, parasztság és az iparosság a 

'' ttj$l&''tefá-ltö?Mtt---'M»*.' legbámulatossbb egykedvűséggel nézi' a 
A Hiverda botrány, a Poonyi UgyJválság hullámzását. A magyar publikum 

eaUBBSRHHHffiXaa' 

a primadonna, koltoszy. sokkal nagyobb 
barázdákat Bzánb^íi^Wblifcum leikében,' 
mint a ifegvicAlisabb p]oiitika1«kétld*s» W t 
csegnek' nártMk is po«tikáról,- d« & k8i-
é s p kéflÍB*bek csak"* személyi részei 
érdeklikra publikumét;' A refgyf problé
mák miilett, elSiWWff-á magyurközíltis. 
Alig néhány• ezerwnber'foglalkozik'^ ko
molyan ^tíré0!üii» Wufafrröfr''' í * 
annál nagyobb az érdeklődés 1 a politikai 
heccek iránt! Intelligenciánk és népünk 
túlnyomó része fagyos hidegséggel és ön
tudatlan közömbösséggel nézi az ország
gyűlés eseményéit. A magyar népet sem 
a sajtó, sem a politikai pártok félnem vi
lágosítják a vitakérdések lényégéről. 

Minden művelt országban abból él 
uel; a politikai pártok, hogy állandó' kon 
taktusban vannak választóikkal 'és min
ded állásfoglalásukat argumentumokkal 

Az- áfiam ' ten'át segit is nem ranoj 
"Hazat ^pénzintézeteink ^zerencsérrfgyar-pelitikusok ezen a téréi nagy ázsiai 

nem- érti • az események türtéuelmi hdrde-
rejét és -'azért mü -még a fajfentartási ösz
tön sem' nyilaikoíik"" meg a népben a po
litikai szenvedések-kitörésében. A sajtó 
légelterjfdte'bb'részeiüzletszerü szempont
ból tárgyalja a dolgokat, % képviselők 
mandaíuaibiztositó fcórtesfogáaoktaU befo
lyásolják- választóik' gondolkodását és mi. 
vei - a : toagyar 'népi^rtetlen még az •oly', 
politikai' problémák átértésére, a nemzet 
élet-haláJharcbau nem is bit- tudattal ha
zája súlyos helyzetéről. '*'.'"•'-

Nagy erupcióknak és nagy népfelvi-
lágositó munkának kell még megtörténni, 
hogy felkeltsük a nép érdeklődését a pô  
litika és annak igazi, megbiráiása iránt 
és ha azt akarjuk, hogy a nemzeti ügy 
mélyebb felértése döntse el a választók 
állásfoglalását. 

,;'*'"' • H. K. 

oly helzétben. voltak, hogy akadálytalanul 
eleget- tudtak tenni kötelezettségüknek. 
De ha éppen mégis szorultak volna meg 
vagyunk győződve, hogy az államnak be
avatkozó jótékony segítsége itt sem ma
radt volna el. Kétszeresen áll ez oly in. 
tézményre, mely mint a postatakarékpénz
tár teljesen az állam szavatosság mellét 
működik, vagy azon többi pénzintézetek
re, amelyeknek .létalapját államit törvé
nyek garantálják. • .' . <•- ttuttf. . 
- Sohasem (zabád tehát elfeledni, hogy 

az állampolgárok .jóléte- és biztonsága 
létalapja magiinak- az államnak is e mely 
állam azzal visszaélne, .'önmagát sebezné 
jg^gi''--'** w»'>i J«J»;*.-. iinaMi . • i ' - i - ' j ' ' 
ÜÍUI 

A nép és a válság. 
Magyarország' valóban' nelmi na

pokat él és a magyar nemzet zöme ezen 

kényelemszeretettel sokat mulasztottak. 
Nálunk a nép feje fölött 'Csinálták politi
kát. Nem a politikai belátás, meggyőző
dés és tudás döntötte e l ' á választók sor
sát, hanem a hirtelenül termett tömeg 
hangulat és a • népszenvedély. 

Most is ugy vagyunk, hogy testvér a 
testvér ellen támad ádáz gyűlölettel, régi 
fegyvertársak a sárba tiporják a nép 
előtt a nemzet vezéreinek "tekintélyét, a 
legjobbak becsülete és tisztességé a párt-
dmeagogia áldozata lesz és a nép bele
hecceli magamágát és az országot agy 
kilátástatán, harcba, amelyben' csak ve
szíthet a nemzet. Argumentumok helyett 
ötletekkel oporátnak a nép előtt. A lá
pok tele vannak' az ország állásfoglalásá
val, mintha-a nép ketté szakadt volná, 
mint a vörös tenger, pro és kontra nagy 
tudósítások jelennel; még arról,- 'hogy az 
embereit jobbra, Vagy bátra' fordultak 

— Esküvő. Fényes esküvő folyik le szom
baton de nján; fél egyórakor a celldömölki izr.. 
templomban. Ekkor esküszik örök hűseget dr. 
Szekeres Pál celldömölki ügyvéd szépséges ará
jának Rosenberger Margit úrhölgynek ~ - i . 

' — Halálozás. Súlyos veszteség érte egy 
köztiszteletben., álió polgártársunkat e hó 2 án 
este, Szabó József szállótulajdonos a Keme
nesaljái takarékpénztár igazgatósági tagjának-
ne;c., hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése, 
pénteken ment .végbe nagy. részvét mellett. ' 

— Havi állatvásárnak forgalma á kelle
metlen - időjárás dacara eléig* forgalmas él 
elénk volt. A vételkedv nevekedését a. kiállí
tott passzusok száma-igazolta . legjobban, ,. :.., v 

— Farsangi tancsstély. A celldömölki már. 
altisztek mulatsága kedden este volt a Korona 
szállóban. Részvétlenségről nem .panaszkodha
tunk sőt inkábbra közelgő.politikai események
ből, kifolyólag felvonultak a járás hivatalos és 
nerri hivatalos jelöltjel lí nagyszámú pirthiveik• •* 
keh Sz.ünórábnn, a vacsora alatt azután se vége, 
se hossza nem volt az összetartásra való. felbi-. 
vasnak és a. jelöltek éltetésének. A mulatság 
különben a hajnali órákban ért véget- " • iMusfe 

fisak akknr. ha feleftágtnk 
Tal^'SSanaÖltátffi 

Mindig ások a nők tetszenek, kik a közna-
piasságtól -.duzzadnak, kik piros arccal, .jámbor 
tekintettel minden sablonszerű-•bó*ján mélyen el
pirulnak, kik- hallgatni tudnak, mikor a korosab
bak beszélnek és tönkre tesznek, egy egész es
télyi bevonva azt nz unalom sötét ködével. Szinte 
látom, mily eladalodva hallgatja Schubert 
iStámlchenbt' és gyönyörködik a .'Balaton hul
lámzó nabjain-. Bo-zant és fáj az a. tudat, hogy 
olyan világban szeret éúti . 

Hiszen igaz, azok ugyas derék hölgyek, jó 
nők! Mily.erényesek, büszkék és hidegek, ha 
kell a társadalomban nralgó látszó agos becsüle
tet fenntartani. Mennyire értik eltiporni, legázolni, 
a sárba hurcolni egy olyan táncosnőjüket, ki 
egyszer elég ügyetlen volt óvatosság nilkül hi
bázni. Mily nyugodt közönnyél képesek erre az 
istennek tetsző erkölcsös-dologra- s mind-zt, csak 
azon tekintetből, hogy a becsület órei: Álljon be 
titkos tanácsosuknak, majd belát] i a szép bőrbe 
ült izö t gonoszokat Csak kési .le-z ... 

Szeresse, szeresse az ilien nőket hiszen 
esek jók, szendék, erkölcsösek, — migőket ost
romoljál. Vigyázzon azonban,- nehogy a balsors 
besodorja valami olyan helyzetbe, hol nagylel-

mely érezne, mert es esetben az olyan aők keze 
lehanyatlik, szive leltordnk:!-.!;!-. t .;. r,...» ,„t 

Ne éljen mindig eszményképeivel; keresse 
a világét és azon világot, hol a szellem a kizá
rólagos uralkodó Annyi tehetséggel és ritka ter
mészetével, .előnyeivel, aminőkkel .fel van .ru
házva nagyobb dologra lehet képes, igen • na 
gyokza. T.e;,/--.,, ... 

! i tNem ismeri azt az indulatot, mely lomba 
vérét tetterejét felráznák. Nem vágyódik fényes 
névnry magis. poleca, diesóségteljes pályára ? 
> . Felsegíteni önt erre, ha akarja, mert szere
tem lángoló, , igaz érzéssel, de szeressen ön is I 

,'j ,ii..i,<l •/„! .. ' o».:r . .-.jveí . o v . .. 
Kedves barátom! Ne, oh, ne rohanjon a 

házasság elzsibbasz'ó karjaíha; gondolja m»g. 
hogy választásával oda lesz a jövő is. Azért n 
nőért oda akarja adni fényesnek Ígérkező, hatal 
mat adható, maga előtt álló. egész diesóségteljes 
életét? ... 

• Mindketten el tognak veszni köznapiasság-
ban önnek ..-ás nő M l , ki keringésbe hozza 
tétlen vérét. Egyenes, nyilt őszinte, komoly ter
mészetével nem boldogult e világban és elvész, 
ha neje nem egészíti "ki több életrevalósággal 
előrelátásai és maréizaéggel 7^ 

legyed r a l ^ ^ W a ^ r a ^ r e s ^ 
alig élvező érett kor adja meg a tiszta látást az: 

emberiismeretet és as emberekkel való bánást, 
mert akkor már nagyon ritkán van kedvünk, al
kalmunk és még ritkábban hasznunk bölcs élet
tapasztalatainkat érvényesíteni emelkedésre, ura
lomra, a boldogság megközelítésére'." 

Ön is ez után vágyódik. Sok ember tűzi 
ezt ki élete céljául, de ki tudja . meghatározni 
azon utat, amely az élet Seylla és Ctmrybdise 
között vezet? Keskeny ut amelyen minden bal-j, 
lépés az eszményesített boldogság helyett remény
telenség sötét örvénybe dob. 

Engedje meg a jogot arra,' hogy társadalmi 
bölcseletemről egyet-mást elmondjak. ÉIettapaszr"i 
talataim erre feljogosítanak engemet, ki magam 
is olyan gyakran és most is átélem a remény és 
félelem között váltakozó kedélyhangulat miudenj 
örömét és gyötrelmét . . 

Kedves, értelmes barátom! önuralom, hall
gatni tudás, mások hibáját, ellenünk vetését 
megbocsájtani. nem követelni szóval semmit se 
kívánni mindent türelem várakozás és az adott 
alkalom helyes felhasználása álul. 

erősnek tartja magát egyedül és 
természetével ezt mind követni érvényesíteni -
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Kepnselovahmtááok. A kibontakozásnak 
-egyetlen orvosságául a sok doktor uj választáso
kat rendel. Titkos, nem titkos, általános ¿8 köz-
ségenkint vagy akár milyen reczipe szerint is 
folyjon az le. mi már elére ökölbe szritjuk vas-
markunkat, hogy no igy meg ugy, majd megmu
tatjuk annak a, fránya németnek, annak a cine-
gelabu, hórihorgas, sörrel pácolt belli Bogomat, 
mi mit tudunk. . . . 

Egymást fogjuk marni, és a két marakodó 
fölött jókedvében majd megpukkad az agyoncsu-
folt rráju és tlidejli német, mert ö majd 
liferálja a zászlóknak való piros-fehér-zöld szinti 
vásznakát, úribb jelöltnek gyapjából szőtt hason
ló nemzetit. 

i A rudat, nohát azt talán csak honiból kerít
jük, zászlót ezekből összetákol az alkalmi zász
lógyáros, a ki tegnap még gesztenyét sütött az 
utca sarkon, nem lévén egyébhez való ipari ké
pessége, ' 'tó 

Hátha majd szól a nóta: Jaj be magas 
ez a vendégfogadó . . . akkor meg óda se neki, 
ki nézi ilyenkor még azt..hogy Ausztriából való'e 
az a zásiló és hogy mitől sir majd a "magyar 
gyáros, Csekélység. Potom pár százezer pengő 
forint, hadd legyen a németnek is a mi virtusunk 
árából. 

De nem oda Buda, Ne legyen neki egy 
fillérnyi haszna sem azokból a választásokból, 
me'yeket azért oktrojál ránk a német, mert a 
maga bankját és a közös vámterületet akarja 
megmenteni halasztó cécókkal, a maga textillgyá-
rainab akar tejfölt adni, a vá asztásokból. Jó ma-

- I f f i T V * , "?.'"' Y a , l a o 7W8ága török lítium ellep. 
Ugy légyen eszeo es asaratod a német hunczfut-
ság ellen is. Ha már kell zászló, ugy csak hazai 
vászonból legyen az, ha kell toll, ugy-magyar 
gyár fesse, csinálja, az olyan képviselőjelöltet 
pedig, aki osztrákországból való vászonból var
rott lobogót, buktassátok meg. 

* Képviselőjelölt urak. Ha az önnálló vámte
rület és nemzeti bank igéit hirdetitek, jól vigyáz
zatok, nehogy osztrák vásznakra írassátok e kö
telességeket, mert as onnan elpárologhat, I l i pe
dig, mint magyar védőegyesület, rajta leszünk, 
hogy minden jelöltről, aki nem boni lobogókbél 
rendelt, kiírjuk a haza ellen elkövetett bünt. 
Forduljon hozzánk-minden jelölt és' választó le
velezőlapon címekért, hazai anyagból hol készi 
tenek választási jelvényeket és lobogókat, mi 
ingyen adunk választ a zásilógyárósok is még 
idejekorán kérjék ellenőrzésünket, nehogy késő 
.legyeit. Czimtink: Magyar Védőegyesület Buda-
fest,. 8zent-királyi u tcaA. , ,* fe3ia gjt 

piaczbériet kiadása; K|sffl Sándor, mint legtöb
bet igéró ajánlatát elfogadta a közgyűlés. SehUtz 
Gyula községi pénztaros, kérelmét targyaltak ezu
tán a flzetésjavltás tárgysosnv 1 jelenlegi 500 
korona helyet 1000 koronát óhaji fizetést; s te
kintve, hogy ez idei költségvetésben csak 500 
kor. van erre felvéve, a kérelmet nem teljesítet
ték és elhatározták, hogy most az ér végéig er
kölcsileg is köteles elvégezni a pénztárosi teen
dőket 500 K. díjért ellátni. A községi utcasöprík 
eddigi absurdam fizetését 30 kor-ról 40 koronára 
emelte a közgyUlés. Pest vármegye átirata, egy 
intézet létesítése a cigányügy rendezése tárgyá-
baa, a vármegye alispánjának hozzájárulásáig 
tudomásul vétetett, A kereskedelem és iparügyek-
beui forgalom emelését célzó átiratban közölte 
Pápa városa, hogy a kereskedelmi ministerhez 
felterjesztést intézzenek, miszerint a délután, 2 
órakor Győrbe érkézé gyorsvonat Szombathelyig 
tovább közlekedjék. Minthogy vasad szakembe-

I rek jeentése .szerint a kérelem jelenleg lehetet
len, azt-jobb időkre hallasztották. Nagy Antal ház
tulajdonos kérelmét, hogy az özv. Gayer Gyuláné •. 
és saját háza között kutat állitsenfet aWSir^flgfegíg y?>tJ^uatVIM^m a d v i H 
város vegye kezelésébe, a közgyü és-te'jesitette: 
Még a városi villanytelep évi zárszámadásának 
felülvizsgálására öttagú bizottságot küldöttek ki, 
mert a tiszta jövedelem fele a várost illeti. E 
bizottság tagjai dr Porkoláb Mihály. Weisz Kál 
mán. Berzsenyi Dezső. Szalay József biró és Lo-
ránth Gyula jegyző, — ezek után a kösgyttlés 
feloszlott. ,v; '.• v . • ' - . . i ^ ¡ 1 

kötelessége ol-

mintha eolhárfák zenéje volna, mert hát nincs 
nagyobb élvezet, mint nem fisemi adót. Most 
pedig erről Vas vármegyéhez miniszteri rendelet 
arkezett, amely szerint a kincstári közadók vég
rehajtás étján nem szedhetik be. Akik önként 
nem fizetnek adót, késedalmi kamat szöktél sem 
szőhető, hanem nyilvántartandó és az ex lex után 
pótlólag behajtandó. Ha aztán keserves is less a 
kányazerfizetés és a végrehajtás, azért ma büsz
kén azt kérdi a megyar : Hát ki fisét önként? ! 

— Thalia kevsenüt a celldömölki koronába. 
Kiss Árpád ssiaigazgaté, aki legutóbb Jánoshá
zán közmegelégedésre működött, jól szervezett 
társulatával szórakoztatja városunk közönségét. 
A megnyitó előadáson Földes Imre színmüve ke
rült színre," amelyen Kun Dezsé, Korda Sándor, 
Erayei és Liptai, valamint Németh Kornélia és 
Hócey Ilona hódították meg a közönséget Pénte
ken a Bolond című operetté állandóan derült ke
délyben tartotta a hallgatóságot. Reméljük, hogy 
a helyi közönség érős anyagi támogatásban ré
sz osl ti a jó erőkből álló társulatot már esak azért 

— A Sajtónak, hivatása és 

re és vjymányriC kuTönSseo ás orvosi, gyógyw-j 
dom'ány*téren 'iranyiráhfWély a szenvedő embe
riség javát szolgálja. Eddg az epilepsziáról (ne 
hézkór) az általános feifozás az volt, hogy gyó 
gyilbatatlan betegség. A szegény betegek fűhöz 
Iához kapkodva, rendszerint holmi hangzatos, de 
értéktelen készítményekkel hasztalanul próbál 
koztak. Megbízható értesülésünk van arról, mi
szerint egy budapesti Specialista orvos tudomá
nyos alapon és bevált módszer szerint gyógyít
ja az epileptikus betegeket éa e. módszerrel ki
váló gyógyéredményeket ért él. Ez orvos dr. 
Szabó B Sándor (Budapest V, Nagykorona utca 
18 ki az érdeklődőknek kézsséggel nyújt; fel 
világostiást •.. '*' ,, 

— 360,000 tulipán. Ennyi az egész, nem 
több maradt meg abból3 a lelkesedésből raktáron 
amit a fellobbants tüze élesztett Tízszerte többet 
! szállított Ausztria, mert a magyar iparosnál ol 

'—-A főapát felavatási. Hajdú Tibor de az'csobban adhatta. Eltesszük örök emlékül tryász-
tuj pannonhalrm^íbapJf^Spökké avatása a tnult I fátyol alá ast a jelvénjhalmast; irrély min*>pV! 

' -Tsoárnsn mm nfiibii7ii ' iWiTért»mnr^^"r-t l l t l k *' J^veny dicsőséggel állta meg helyet a 
•lomban. A szertartást Vaszary Kolos bíboros | szalmaláng tüzének elhayadásáig de.amely ipari 
teroegprimá. végezte és szép buzdító ^ I S 5 ^ ^ 

intézett as uj főpaphoz. A meghívott nagyszámú 
előkelő vendégeket azután a hercegprímás ven
dégeiül fogadta. Az uj főapát csak a húsvéti 

zölnl a művészet, úttörőit 
— Újból emelkedik a kivándorlás. Talán 

soha nem volt jobb 'sorsa a földmiyes embernek 
mmt mostanában. Nem mintha "valami kílönö* 
jó termések járnának, de mert kisebb, termésből 
ís aanyít vehet' be mostanában a gazda, mint 
annak, idején,, amikor a hét bőséges esztendő, 
volt. A hagy élelmiség drágaság'ngyanis caák a 
gazdának van hasznára, aki igyekszik is ezt a 
helyzetetggPgttJWT Bhssságnú Pe még. 
W^Snmmt I K U J I U I U U , uu. u B S J U . ; 

bel- a másik községből távozik el valaki, aki azu
tán a tengereken tul keresi a maga szemcséjét. 

- Tamássy-park siaaatóriuma. Danaharaszti 
Pest megye. Elsőrangú gyógyintézet alkoholisták, 
merfinisták és ideg betegek részére. Mérsékelt 
arak. Kívánatra készséggel és díjmentesen küld 
prospektust: Park szanatórium igazgatósága, l)n-
naharaszti, (Pest megye.)"'."V. í s " ">Z 

— A fivérei legelső iestészeü műterme. A 
.Rafael* fényképészeti es festészeti műterem, 
Budapest, VII., Rotteábiltér utea"46,"a mellett, 
hogy a főváros legelső ilyen müintézete még: 
egyúttal feltűnőén olcsó araival is az egész or
szágban nagy 1 népszerűséget szerzett magának,7 

Kratarajzok már hat koronától, olajfestmények 
már tiz koroaától rendelhetők, diszes paszpato-
rávak Az intézet elqtetts felvilágosítással díj
mentesen szolgál. Megbízható képviselők mindé' 
nütt kerestetnek, 

dégeiül fogadta. Az ui toapat csak a huiveti 
ünnepekben foglalja" Jel uj állását, amikor a be
iktatás is végbe fog menni. 

— Képriseiőtestfueti kőzgyfiléil tartott hét
főn a városházán igeá tartalmas tárgysorozattal 
A közgyűlésen tartalma sszép beszédben újítottál 
fel dr. Wágntr'Mrinií elÜtín^fápst1' és képvis» 
lőtestületi tag emlőkét, aki a ' 

megolvasztotta olyanhvira hogy Ország-
gyűlöletnek --lett áldozata. 'Ha a kulömbbső fajták 
névleges.pénzértékét anno fellobanás összegtz-
zük, kerek 'félmillió koronát jelentene ez az ösz-
szeg, melyet most a padlás melege - emészt el. 
Ha értékesíteni lehetett volna, ha nem a cseh, 
és -osztrák Hulipany jelvények' után kapkodott vbl-

\ na minden' kíabálnok, ma olyan 'tőkével rendel
keznénk, mellyel megvívhatnék, még aula kapu
it is, melyek utunkban állnak ma, a legfontosabb 
közgazdasági harcok idejében. 

önkéntes ttzoltéégylet javára is. emlékét jegy-' 
zőkönyvbe iktatta a. testület. Második tárgy a bely-

"• Most Isten önnelt Reszketve'v&tim követ
kézé lenlát és — tetteit L -•- * 

" Éjfél rég elmúlt, ' a ház néma, a szoba hi
deg lett és én fázom. Félig lehunyt szemmel ál
modom egy szebb jövőről, jobb emberekről és 
fényesebb világról, egy kedvearőlegy barátiéi—; 

Önről. 
— Oh! a lámpa pislog, elalszik, mindenki 

nyugszik, talán nem,bánt senkit a nagyravágyás 
a szerelem. 

Jó alvást fényes álmot annak a becsukott, 
fekete szémü ifjúnak is — önnek. 

feTnegfir, 
|:olcó pénzért 
énk a kellemesen csal 

QasztSsf jelveiiy-
volaa és kérnék, mi 

kétséges, hogy 

tegyen; mely 
nemzetet. Bár 

[páratlanul bevált politikai jelvény 
fogaink kivivs»bta'*g^ss«eé^**í 

ugy-lenne., ,:„-.;-,i:. ,;. -jgji.Sa L.. » w v 
' Q — Üftikif. Az ország minden részéből ad-
•nal'lnrt a lapok egy írj- flrtöfcbsrőli' melyet na
ponként 5—6 óta közt lehet tátni. Az üstököst 
Körmenden a mult vasárnap látták meg először 
a nyugot! égboltén 8 azóta érdeklődéssel várják 
naponta feltűnését Sajnos, hogy a borús idő miatt 
ném igen szokott látható lenni. • 

— Függetlenségi kir kizgylléte. Ma dél
után iB'ératorílesa a , függetlísségí kür évi ren
des közgyuleBé'a"!™' bélylsígfflWiC "melyen a 
választmányi tagok választása után a kör helyi?, 
ségeiiiek "áthelyezése felett-is határoznak.' Kéret
nek a tagok számosan megjelenni."'* "'1 ~ 

— Jirteadó száatófitd. Városunk elöljáró
sága a napokban adja bérbe a villanytelep mel
lett 3000—4000 • öl szántóföldjét 1000 ölen
ként 40 . koronát maghaladó árban. Ily ősszeg 
ugyanis már beigertetett értó. AJÍ'AryeréS határ
napjától annak idején dobszóval'értesitik a,'kö
zönséget. , •. i . j B -
, -rr >«• szakai TémUJtaL Ennek a nótá
nak a hangja ugy csendül a boa magyar fülébe, 

Ö s z t ö n d í j p á l y á z a t 
^ ' ; - < T - . i L ; . Í ; L Í J C M - t U ó i i A . 

A .Gyarqiathy Jánps ösztön.-" 
dij-alapitváriy" k^elölő.oizóttsága 
- nevezeti ' öszrondij-aíaf*^ 

Pályázhatnak celldömölki 
származású, középiskolába járó 
rk. flugyertnekek, kik 10 életé
vüket betöltötték, de még nin
csenek 20 évesek. 

A pályázati kérvénynél, 
amely a bizottsághoz intézve a 
eéUdömoTki rkr, plébátnarhivata-

.Iához f. é. feb. hó 24-ig nyúj
tandó be, a következő mellékle
tek,, szükségesek:.:. 

ij tor«BÖévél. 
2.) Illetőségi bizonyitvány. 

! 3.) 1909/10 iskolai év első 
felérólfszóló középiskolai értesítő. 

, ; < 4^.'BiióiiyltvA^r arrólj hogy 
jelenleg mely iskolába jár.' 

Celldömölk, 1910 tebr. 4 én. 

• Gácser József 
| plébáJwtó'ííí 
a bisottság. elnöke-
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