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Húsvét. 
- Halleluja! Halleluja! Az Üdvözitő, 

Jézus Krisztus föltámadott . A keresztény 
vallás megalapí tó jának csodás szelleme 
újólag n é p e közöt t j á r . Magasztos tanai 
által lengik a sziveket és elméket . 
A lelkekről lekopik, lebomlik a héf-
köznapiság salakja, szennye és meg
tisztulva, val lásos áhítat tól á thatva , rö
pülnek a megvál ló glóriás szine elé. 

Érezzük e 'Szent napon, hogy 
mégis csak szebb, nemesebb dolgokra 
vagyunk teremtve, nem pedig örökös 
marakodásra , áská lódásra , du lakodásra . 
Hisz tes tvérek, felebarátok vagyunk, áz 
(Tdvözitő egyetér tésre , egymás szeretetére 
és megbecsülésére oktatott b e n n ü n k e t , 
a micsak ugy é lhet b e n n ü n k , ha van h i tünk 
és b i tünk szilárd meggyőződésen alapul. 

- Hol nem él a hit, ho l nincs vallá
sos érzület , ott megszűnik minden jobb 
érzés, ott féktelen szenvedélyek elragad
ják a lelket, ott minden j ó , szép és 
nemes hiányzik a szivekből s ilyen 
esetben csak tompult érzelmekkel , vad 
indulatokkal, önző , undok érdekekkel , 
fásultsággal é s közönnye l ta lá lkozunk. 

A hit magasztossága. a vallás fenn-
költsége, gyengéd érzelmekkel, sziv-
jós iggal és lelki nemességgel ruházza 
fel az embert. A csiiggedilk vigaszt, a 
szegények enyhiiletet, a reményvesz
tettek meg ujabb reményt nyernek a 
vallás egyszerű tanaiban, j 

A fel támadás szent ürjuepón száll
junk magunkba, az Ist^n-emberben 

.tanuljunk hinni és szeretbi. A nagy 
dogmák, a hatalmas tanok lebegjenek 
szövétnek gyanánt szemeink e lő t t . . Ha 
sorsunk elviselhetetlen, ha helyzetünk 
vigasztalan, ha a gondok,, az élet terhek 
nyomnak, sújtanak,, ne káromoljuk a 
Mindenhatót , ne elégedetlenkedjünk, ne 
veszítsük el é le tkedvünket , te t tvágyun
kat, energiánkat . Bízzunk és reméljünk, 
higyjünk és dolgozzunk, legyünk tett
erősek és akaratszi lárdak, majd jobbra-
fordul sorsunk, enyhüln i fog helyzetünk, 
megjön a mi t vár tünk és remél
tünk, mert volt h i tünk és ez veze
tett b e n n ü n k e t . 

A z Üdvözitő nemes tanai, bevésve 
legyenek szivünkbe, erős gyökeret ver
jenek ottan, mert azokban j ö v ő boldogu
lásunk megingathatatlan talpköve van 

elhelyezve. Nem tévtanok, nem hamis 
oktatások, hanem a legnagyobb, leg-
fenségesebb emberszeretet től dagadó sziv, 
isteni lélekajándéka az ember iségnek. 

A húsvét ü n n e p e rázza fel az ön
tudatlan embereket elaléllságukból, a 
hályogot vegye le a ^ z e m e k r ő l , lássanak 
t isztán, ~ gondolkodjanak ön tuda tosan , 
érezzenek nemesen az erre rászolgálok 
s ennek elérése a hitnek a lelkekben 
való oí tárépiíése lesz. S a hol egyszer 
fölépül ez az oltár, az szi lárdan álló. 
az megdönthete t len , mert Jézus Krisztus 
szelleme körülbástyázza. 

Ember társak , gondoljuk meg, mit 
szenvedett halála előtt é re t tünk az Üd
vözitő? Ha meggondoljuk, be., kell' lát
nunk annak istenségét, s ha ezt be
látjuk, h íven k ö v e s ü k az isteni Mesl 
taní tását , k ibékülünk ember tá rsa inkkal 
és kerüljük az emberi tá rsadalom rák
fenéjét, a b ű n r e vezető alkalmat. •• • 

A fel támadás nagy ünnepén olvad
jon egy szent,/fiagy és hatalmas érzésbe 
össze a k e r e s z t é n y s é g / ünnepel je igazi 
áhítat tal , hamisítatlan hittel a Megváltó 
le i támadását , mert ezzel lelkünk feltá
madásá t , megújhodását is ünnepel jük. 

TÁRCA 
F e l t á m a d á s n a p j á n . 

Ember! ha lelkedet 
Bün és Vétek nyomja: 
Feltámadás napján 
Menj el a templomba, 

• S hogyha Végignézed, 
És ha átalérzed, 
Hogy az Isten fia 
Mit szenvedett érted: 

Nem Vétkezel többet 

Menj el bűnös ember. 
Menj el a templomba! 
Harangzugas mellett 
Viszik hosszú sorba 
Az Isten fiának 
Töviskoronáját, ^ 

A mellyel a zsidók * -
öt megkoronázták 

Nagypéntek nagy napján. 

Ott Viszik a dárdát. 
Mellyel átalVerték 
A Világ megválté ' 
Krisztusnak szent testit: 
A nehéz keresztfát, 
Biborszin palástot, 
A három Vasszeget, 
A kötelet láncot 

Mellyel megkötöztek. 

Bűnös ember! hogyha 
Mindezt Végignézed: 
.Bűnöd súlya alatt 
Megremeg a térded, 
S Vétkedet megbánva. 
Bűnödet gyűlölve, 

A földi javakról 
bemondói őrökre 

És a mennybe Vágyói. 
Molnár Kelmém. 

Az öntözők. 
Irt . TSrr A. Viktor^ . 

És felvirradt a nagy nap. A -piros to
jások', az -otkolonos- üvegek szerepe meg
kezdődik. Húsvét másnapja van! öntőzfluk. 
locsolunk. 

A különben hűsítő, kijózanító, esillapítiV 
víz — ekkor tűzbe hozza, lelkesíti a fiatal
ságot. A .szagosviz.. a finom >e"xbopuct< 
illatos cseppjei nagyon jó.szolgálatot tesznek. 

Ott a csendes kis faluban a > tűzről pat
tant Pannának a gémes-kut körűi egy-két ve
der jó viz zúdul pőre nyakába, mellyel Maréi, 
— a nyalka parádés kocsis tolmácsolja szi
rének lángoló érzelmeit — mig a bájos Klo
tild nagysámnak, ott a szalonban, az illatos 
cun Dé Dologne jut osztályrészül a parfűmos 
gavallért i'il. . 
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Népipari foglalkozásokról. 
Az önál ló vámterüle t hasznáról , 

a m i ó t a - e z belépett az ország eszme
áramla ta inak sorába, azóta pro és kontra 
annyij irtak és beszéltek, hogy azóta 
vagy kimentet ték a tárgyat számta lan
szor, vagy — minthogy az önálló vám
területről , mint olyanról, mely hasznot-
hajthalósága révén lett volna ismeretes, 
még beszélni sem lehet — éppenséggel 
keveset vitatkoztak. Mint hipothetikus 
természetű dologról szabad tér van 
engedve ügy azoknak,' k ik mellette, 
valamint azoknak, kik ellene foglalnak 
állást. • - - -

-Bizonyos, ' hogy a kiegyezés óta 
gazdasági életünk fejlődött, ö s szehason
líthatatlanul több most a befektetett 
készpénz az ezt kezelő in tézetekben, 
mint anno daztimal. Igáz é s -e l nem 
vitázhatatlan tény az is, hogy iparunk, 
a mely akkorában még meg sem szüle
tett, manapság , ha férfikorát nem is 
éli, de bizonyos, hogy valamennyire 
m á r felcseperedett.-Nem a maga isten
adta elejéből nevekedett, gyámolító jobb 
keze, az állani ringatta a bölcsőjét, 
mindig oldalán volt és mi tagadás, ugy 
becézgette, mini egy nagy uri csemetét . 

. De hát éppen azért , mert nem 
ugy növekedett fel, mint a természet 
gyermekei, meri nem ugy élt, mint az, 
a kit a szülök nevelnek, azért nem is 
kapoft olyan eleven, egészséges szint, 
olyan életrevalóságot, mint a milyen 
közönséges és mindennapos azoknál , 
kik nem hagyják mások állal felnevel
tetni a gyermekeikel. 

Az állami szubvenció csak árra 

KEMENESALJA 

volt jó , hogy azok, kiknek nevelésére 
volt bizva á csemete, csak a maguk 
jól felfogott érdekét tartottók szem előtt 
és a nevelési dijat zsebre rakva, mit 
sem törődtek a gyermek jövőjével. 

Körülbelül igy van a mi iparunkkal 
is. Az á l lam, a ki-azon dolgozott, hogy 
egy jóneve lésü iparnak adjon életet, az 
ál lam csak a külföldi gyárosoknak vagy 
vál la lkozóknak, kikel ide bellivott, — 
ezeknek a zsebeit tömte, a gyermek, 
az ipar pedig pangott, tengődött és ten
gődik most is, noha elég régen van 
ebben az országban. 

. Anny i tény, hogy idegen befolyás 
sokat nem lendíthet az ország sorsán . 
Ennek haszná t láthatják egyesek, de a 
nagy érdek, az ipar érdeke teljesen el
törpül , teljesen mel lőzte t ik . 

Mert hogy Magyarországnak igazi 
iparra van szüksége, olyanra, a mely 
éltető forrása lehet a nemzeti életnek, 
az ma m á r kétségtelen. 

Nem egyedüli gazdasági, hanem 
elsőrangú szociális kérdése az ország
nak az iparfejlesztés. Ipar kell, olyan, 
a mely a népnek m u n k á t ad, hogy el 
ne züiljön. 

Mint agrikultur nép, a magyarnak 
az év csak egy bizonyos szakán van 
teendője. Máskor, ha a föld inegmive-
íése befejeződött, nem ugy. mint kül
földön, hogy elmegy a parasztember 
a gyárba, mely nem hiányzik egyetlen 
községből sem, hanem beül a ko rcsmába 
á nép gyermeke és a földnek haszná t 
lassan, de következetesen elissza. Ezt 
sem népkönyvtárak , sem templomok 
segítségével meggátolni ' nem lehet. 
A munka áz, a melynek legnagyobb a 

Istenem, mily szép~ké|ieket varázsol kép
zeletünk elé a .húsvéti fínlözők<-serege. Egy. 
nagy csoportban a nagyreményű .magzatok, 

"járnak a hosszú, késkény utcákon végin. .Majd
nem minden második ház'kapiijáli betekinte
nek, — és a hová betekintenek; oda be is 
mennek — locsolni. Mindegy nekik akár a 
mamái, akár a leányai uiitözik, céljuk minél 
hamarább befejezni a vizes liadjáralol és az 
itce nagyságú"üveg tartalmát utolsó cseppig, 
kifogyasztani. S mikor már.az ulolsó csepp, 
járja,-— megállnak a' legközelebbi utcasarkon 
osztozni a nyert zsákmányon, mely, hogy nem 
megvetendő, — a sok pirostojás, cukros, mé
zes-mázos sütemények halmaza-édes bizonyí
téka fáradozásaiknak-, minthogy azok a csen
des, mosolygó leánykák sem voltak ám fu
karak a jutalmazásban. S mily diadalmasan 
megy haza egy-egy kis legényke, hogy otthon 
azután a nyert .babérokat- mentől előbb — 
megegye . -. . ! Az arany-gyermekkor legbol-. 
dogabb cselekvése. "" 

Aladár úrfi!? Öt már nagy .gyerek !« 
Szivar és pálcával jár fölfegyverkezve. Kertész' 

Tódortól vett .legújabb találmányú- locsoló
eszközzel : melynek hollétét, még a legügye

sebb Jekcte szemecskék sem-képesek (elfe
dezni — azért tartja tenyerét oly szorosan 

-marokra. Ezen. .urficskák- oda mennek, a 
kikkel együtt játszák a •bújósdit, meg. a 
»cicát<. .Máshova már derogál nekik benyitni. 

A /kisasszonykát. pedig villogó és mo--.. 
solygó szemekkel kötik a sok szép virágot s 
egyebet - csokorra — melyekért annyit sír
tak és ostromolták a mamát, — hogy ma 
jutalmul adják annak a deli lovagnak, a ki 
a.legfmotnabbul titti locsolni. ._- " 

— Te Irénke mondjaIrmácska — 
azután el ne szaladj ám, ha .Aladár, Jenő 
jönnek. , . 

— Ah. hogy is ne! Csak te nt ijedj 
meg . . . . 

E pillanatban a belépő locsolóktól ugy 
megijednek, mint a kis őzikék és..*.-, nem 

- * másik szobába, hanem egyenesen a nagy 
-almáriom védő szárnyai mögött keresnek "és 
találnának is menedéket, hogyha a mama 
nem foglalná el az ajtó küszöbét . . . Igy 
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morálfejlesztő ereje. Még olyan fogalmat 
sem nyer a paraszt ember, ez a fontos 
nemzeta lkotó elem, a Melyből indítékot 
kaphatna a korhelyéiet folytatására. 

Ez a fontos és. eminens érdek fő-
rugója annak a törekvésnek, hqgy | e . ' 
gyen önálló vámterüle t , a mely meg
alkotja a magyar iparC 

A siketnéma gyermekek 
elhelyezése. 

A társadalom e szánalomra legméltóbb 
elemei, a siketnémák elhelyezése sok fárad
ságot és gondot okozott a hozzátartozóknak 
vagy szülőknek, mert legtöbbnyire nem ah
hoz az intézethez folyamodtak felvételért, a 
melynek körzetébe az illetők lakóhelyük foly
tán tartoztak. 

E bajokon segített most a közoktatás
ügyi miniszter, ki rendeletileg intézkedett a 
körzet beosztásáról és pedig akként, hogy 
a siketnémák soproni intézetéhez mondotta 
ki Sopron, — Mosón, — Vas,— Pozsony, — 
Veszprém, — Győr és Eehérvármegyéket. A 
mint látjuk, a mi vármegyénk is a soproni 
intézethez osztatott be, melynek igazgatósága 
a következőkben tudatja a felvétel kellékeit: 

A siketnémák sopronvármegyei és sopr 
ronvárosi áll. segélyezett intézetében f. évi 
szptember hó 1-én uj osztály nyílik meg. a 
melybe vallásra, nemzetiség- é s . nemre való 
tekintet nélkül oly 7—12 éves gyermekek vé
tetnek fel, a kik a siketségen és az ebből 
származó némaságon kivül más testi va;.y 

-lelki fogyatkozásban nem szenvednek. 
Előnyben első sorban azon folyamodók 

részesülnek, kik gyermekeiknek a varosban 
való elhelyezéséről gondoskodni, illetve az el
helyezéssel járó havi 24 korona, eltartási di
jat megfizetni képesek, másodsorban |>edig 
"azok, a kik az eltartási költségekhez legalább 
felerészben hozzájárulni hajlandók. — A tel-

azonban nincs már más hátra, miat szé|iea 
lesütni "a gyermeki örömtől ragyogó szemeket 

"és halkan suttogni: ' ' 
_ • — No, csak egy kicsit! 

A magasan felszaladt úrfi pedig — mint 
azt pL nagyobbaktól eltanulta — udvariasan 
deklamál: • - . 

— Hiszen nincs nálam semmi, s nem 
is jöttünk mi locsolni. - " 

A kis leánykák ^- mintha tudnák, hogy 
nem mind igaz a mit az úrfi mond — lopva 
nézik — náloknál kicsit nagyobb lovagokat, a 

' kik szintén lopva kacsintga.tnak a fehér hús
véti kalácsokra, mik oly szépen ott vannak 
—r az asztalén— s már-már ^elhiszik a mon
dottakkal, m i k o r . . . 

No, de honnan is jött ez az illatos víz
sugár? A melléből, mell-tüből, vagy bán az 
ujjából? Az ám, abból a vékony karikagyű
rűből ! Következik a jutalom Szépen leülnek 
egymás mellé, beszélnek sok bohós' dolgokat, 
mig végre azután a mamának főzni kell 
menni . . . No még valamit: egypár virág
szál oda a kabát fülére; hadd lássa mindenki 
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jesen vagyontalan szülőket felhívjuk, hogy az 
1898. évi XXI. t c. 8. §-ának b. pontjára való 
hivatkozással forduljanak segélyért illetékes 

^k»aitóükli«z, mert az intézet felügyelö-bizott-
• sájia;;^- kelifi alap hiányában — csak kevés 
..sejtójyf nyújthat a folyamodliknak. 

A tandíj egész évre 20 korona, mely 
összeg fél,~vagí negyedévi részletekbén.is' l i -
zethetfi. Méltányos esetekben a felügyelő bi
zottság a tandijat részben vagy egészben el
engedi. — A vidéki •gyermekek olhelyezéséröl 
az igazgatóság szívesen" gondoskodik. 

A felvételért az intézet felügyelő-bizott
ságához kell folyamodni. 

A kérvényhez melléklendők: 
<i) keresztlevél, vagy .születési bizonyít

vány ; " 
b) tiszti orvosi vélemény: 
c) himlőoltási bizonyítvány : 
d) datósági kimutatás a családi és bif-

tokállapotról; 
e) esetleg szegénységi" bizonyítvány, az 

egész, vagy félfizetőkr*L pedig a szülő vagy 
gyám által kiállítandó és hatóságilag láttamo
zott nyilatkozat a dijak pontos befizetésének 
elvállalásáról. 

A b. és d. alatti csatolmányhoz csakis 
az intézeti igazgatóság által díjtalanul megkül
dött nyomtatvány-űrlapok használhatók. — A 
kellően felszerelt kérvények legkésőbb június 
végéig nyújtandók be az intézet igazgatósá
gánál, a hol bővebb felvilágosítások is nyer
hetők. 
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L E V E L E K . 

GsnraD Gergő levele a s z o r k o s z i ö z . 
Tisztöli kiszörkesztő ur! 

Kiványom az Istentől hogy ezen pár 
soraim ftris jó egésségben találják. Eri hála 
Istennek egésséges "vagyak mit őneki is kívá
nok tiszta szűvembül" hogy az Isten tartsa 
meg tovább is firis jó egésségben böcsös csa

lárdjával együtt továbbá mivel azt tapaszta
lom hogy a zurak a zujságjába elő mindig 
kiírják, hogy mirül akarnak írni. osztán ne
kem meg a zannyukoiimial ujkülönben egy 
kis összezörrenésem volt osztán most ennek 
erányába szeretnék egy kis panaszt tönni, hát 
én is kürom ide felül, hogy 

A Kata csalárdsága 
a mire ugy jöttem rá, hogy a mint a mútkor 
a hódvjlágnál sütkéreztem 'hát eccer csak 
onnan üecsőék felül nagy kutyavonyitást 
hallok. Xo mondok itt "bizonyosan kutya van 
a kertben, ezt mán hivatalból is meg köll 
tapasztalni. A mint közelebb somfordálok, hát 
akkor meg az ablakot zörrentették mög. 
Ejnye mondok — kutya tikom teremtette, 
ennek mán fele se bolondság, itt nem is tol
vaj, hanem legalább is rablók járnak. A dár
dámat mingyán készenlétbe igazítottam, osz
tán. megálltam, míg a szüvem egy kicsim ki 
dobogta magát osztán ugy indultam megest 
neki a kerítés mellé lapulva. Hát a mint a 
ház sorkához érek, akkor látom ám, hogy a 
zablaknál kivürül a Tokornyos gyerek a Pista 
eklendez, bévűrül meg a Vera éppen akkor 
nyitja ki a zablakot osztán aszomlja: te vagy a 
Pista? Az meg aszongya én ám szüvem, 
gyere ki. Aszongya a Vera de nem lehet ám, 
mer édös /anyám becsukta a zajtót rám mivel
hogy tegnap este neszül vette hogy a lócán 
ölelgettél. Aszongya a -Pista a Pilátussát a 
zanyádnak azért is becsapjuk, aszongya a Vora 
nohát. Erre osztán olyan gusztusos. cuppoga-
ttist kezdtek ablakon körösztül. hogy menten 
kicsurrant a nyálam kívánságomban. De i'szen-
mondok nem oda liuda. Nincs az benne a 
kontrektusba, hogy ha én megcsókolni kivá
nyom a hitös hitvesemet hát akkor se szabad 
haza menni. Nyomban haza is ballagtam.. 
Bemegyek a zajlón hát a Kata javában húzza 
a lóbőrt. (Ida megyek, mondok Kata? Kata! 
ébredj fül egy'kicsint. Aszongya no mikő no. 
Hanem mikor észre vette, hogy én vagyok 
menten nyálasabb lett, osztán aszongya mi 
lütte kendet, hogy haza gyütL Mondok ne 
szaporítsd a szót szentem, hanem firissibe 

adgyál egy puszit mert mán mnjdnem rosszul 
járok .érttc^Aszongya no kend Csak olyan vén 
szamár marad mint fiatal korába vót, hanem 
azért a nyakamba csimpaszkodott osztán 
akkorát cuppantott rajtam hogy a matska 
ijeiltiben leugrott a kemönce tetejirül osztán 
a láda alá szaladt, hanem én nekem bezzeg 
fölnyitott a szemem. Mondok te Kata! hogy 
az Isten verje meg a törvényedet mitül van 
neked ojjan nagy pálinka szagod? Nojszen 
meg vót rökönyödve a Kata. Aszongya igen 
fájt a gyomra azért hozatott egy kis pálinkát 
Mondok hadd lássam az Uvcgöt. Nem akarta 
előhúzni, hanem erősen szorítottam osztán 
mégis csak elő húzta a zagy- fejibül a pinlcs 
üvegöt Aujnye mondok Kata de nagy ménkű 
gyomorfájásod lehetett, hogy ennyi sok 
medicina'költött, no'e mán mégis gyisznóság 
hogy igy csalsz te engömet, no hál ezt mán 
még se nézem el,«avval enc vej, pörditettém 
egyet rajla osztán a dárdám nyelivel meg jól 
eldögönyöztenu osztán azt a »kis maradék 
pálinka! meg mögittam, mer mondok ha olt 
hagyom akkor reggelre mind raögissza oszlán 
beteg talál tőle lenni |>edíg én az egésségit 

.{nagyon feltem avval elmentem a hivatal után 
a Kata meg Ott- maradt á szoba középiu ult 
nyögött, no mondok most mégis túlságosan 
mög tanaitam tapogatni, melyhez jó egésségei 
és hasonló jókat kívánok én 

Csurap Gergő 
huös bnkter. * * 

HÍREK. 
Húsvét . Resurrexit ! Fel támadott 

az Isten f ia ! Húsvét napján ünnepli a 
megdicsőült Fiu-Istent a kereszténység. E 
napon fejti k i a katholikus egyház a 
legnagyobb pompát . Á helybeli bencés 
plébánia- templomban is húsvét első nap
ján d. e. fél 10 órakor fényes segéd
léttel püspöksüvegben ünnep i szent mi
sét tart dr. Wagner Lőrinc apát , a 
mely után Szentimréy Márton mond 
ünnepi szentbeszédet . 

hadd tudja, hogy ő már nagy legény s már 
virágot kap. 

Hogy bámulják, irigykednek arra a pár 
-vírágocskára a kinek még nincs ! Vájjon nem-e 
egy része'ez is, a már ébredező férfias önér
zetnek? 

Boldog időkor! ügye bár a locsolásnak, 
mini mindennek megvan a maga jó oldala. 
Teszem, mikor mi nagyok locsoltunk — egé
szen más eszmék, más jutalmak foglalták el. 
lelkünket Miért? 

Mert a lest már felnyúlt elég magasra, 
megcsinosodott; az arcot pehely borítja, ser-
"kodez a bajusz, a szemek tűzben égnek, s 
egész lényünk csupa tüz, hév. Az agy világ 
napja bejárja a lélek felhőtlen láthatárát, hol 
csak rózsák nyílnak s a képzelet vasszárnya
kon fut végig a szív tündérországán, melyben 
tnég nem romboltak a szenvedélyek viharjai. 
Ez az ifjúság gyémánt korszaka: mely kor
ban remegve, s szivdobogva lép az ifjú az 
•ideál, szobájába . . . Nincs nála~ rózsa-víz 
— nincs is még a vékony karikagyűrű az 
"jján . . . Alig tud néhány szót kiejteni, s ha 

nem volna ott .az ablakban abban a kis pc-
hárkátian a- ,»Tavasz, hirdetője, az ártatlan 
ibolya — még mindketten a legnagyobb" za
varba jönnének. — Ah de szép virág , . . 
szabad megtekintem'? s ajkához veszi a kis 
virágot. »Ü< elpirul, arca egész lángban ég, 
mert tudja, érezteti vele szive — minek az 
a pohár viz az ibolyacsokorral. Az ifin gyö
nyörérzettel locsolja meg a hullámzó márvány
keblet, gyöngéden-, mintha félne, hogy a fel
hevült leánykának megárt . . . Ez viszont fel
emeli két szép szemét az ifjúra s azzal mond 
köszönetet... s odanyújtja a pár szál ibolyát 

Mily lélekteljes látvány ez, mely áz édes 
és tiszta szerelem balzsamától oly megkapó 
és vonzó. Az az "egy virágszál pedig, melyet 
kap, az a kis ibolya — az ifjúnak világi 
kincse. Mit törődik ó az egész világgal s an
nak összes örömeivel . . . ? Az az egyetlen 
ibolyaszál egész boldogsága. Hiszen »Ó« adta, 
*Ö« tűzte á dobogó szive fölé . . . és öröm-
ittasan dúdolja magában: 

>A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet.! 

Vajha ez az idylli szeretettel párosulj 
névtelen boldogság, mely e kor pázsitos élet
mezején sajátunk — örökre üdvözítene ! 

De gyakran sokaknál hamar bucsut mond. 
hogy azután a jövendőt a hiu ábrándok, ki-
clégitheücn vágyak özöne képezze. Miért ma-
radnak le a szárnyak, melyek vágyainkkal fel 
a magasba késztettek? Ki tudná! — mig 
nem a forró sugarak — a külOmbözö szen
vedélyek — tövig perzselik a merész sas-
szárnyakat . . . 

De hová tévedtünk, azaz repültünk ? — 
maradjunk a — locsolásnál. 

— Dezső te, hová oly sietve? 
— Megyek öntözni. 
— Én is veled tartok. 
— Örülök . . . de . . 7 
— Nos? 
— Hát nem tudod hova indultam? 
— Bizonyisten, nem! 
— K. Juliskáékhoz. 
— Kópé! ott három leány i s ' vár a 

húsvét hétfőjére. 
— Ép e z é r t . . . . 
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Olvasóinknak, munkatársainknak és 
azok csaladjainak boldog húsvéti ünnepe
ket kívánunk. 

A Marcalvölgyi vizitásulat töltéseme
lése. Vasvárinegye törvényhatósága idutasi-
tolt a Marcalvölgyi vizitársulat azon kérelmét, 
hogy a celldöjuöik-várkeszöi közutnak a tár-'. 

^ sulat töltéseinek emelése folytán szükségessé 
váló átépítési költségett vállalja cl, méltányos
ságból azonban megengedte azt, hogy az út
pálya alapkövezés nélkül 3 méter széles és 
25 cm vastag .bazallluffából létesítendő kavics
ággyal áilittassék elő, végül elhatározta, hogy 
az útépítési költségekhez egyszer s minden
korra 1900 koronával járul. E határozatot a 
belügyminiszter is jóváhagyta. 

Adókivető bizottság tagjai A várra, 
alispánja a törvényhatóság területén 1905—. 
1907 évekre terjedő megbízatással megala
kítandó egyenesadó kivető-bizottságba a cell-

'dömöiki járás területére Raffel Mihály föld
birtokos és Weisz Kálmán kereskedőt rendes, 
Dentsi•lihmirr Ignác vendéglős, és Nagy Gyula 
kereskedőt póttagok ul kinevezte. 

Országos dalosverseay. Országosdatos-
verseny lesz aug. 12— 15-én Szombathelyen, 
egyidejűleg pedig Lung György fővárosi ta
nácsosnak, az orsz. magyar dalosegylet elnö
kének 15 éves elnöki jebilleumát és dalos 
működésének 40-ik évfordulóját is ünneplik. 
Az ünnepély programmja a következő: 12-en 
a külön vonaton érkező dalosok fogadása a 
pályaudvaron, bevonulás és elszállásolás után 
ismerkedés a Sabáriában: — 13-án d. e. 8 
órakor közgyűlés, zsűri választás, 11 órakor 
összpróba, délután dalos verseny, este szere
nádok; — 14-én d. e. 9 órakor a közgyűlés 
folytatása, utána versenyek, este zsűri ülés; 
— 15-én d. e. 9 órakor ünnepi szent mise, 
tO órakor. Jubiláris közgyűlés Lung György 
tiszteletére, déli 1 órakor díszebéd, d. ü. 4 
órakor összének és ti órakor záró közgyűlés 
és a zsűri Ítéletének kihirdetése. A versenyre 
való jelentkezés ápr. 30-án jár-le s eddig 33 
egylet jelentette be részvételét. Ugy hisszük, 
hogy az ünnepségen a >Kiscelli férfidalkür« 
is részt fog venni. ' . ' . ' . 

—.ír te lek 
— Tehát én «őt«, te pedig a . . . 
— Hát a harmadikat, a szép piros 

almát? 

— Itt a bökkenő! 
— Soh'se búsulj — mondám • vigaszta-

lólag —. elvállalom én a különben igen könnyű 
terhet, és megöntözöm Rózát is, meg Vilmát 
is, a piros almát 

— ügy — akkkor menjünk. 
Mikor tervszerűen beléptünk, hát csak 

Juliska és Róza voltak együtt 
Dezső barátomnak, ha akarta, ha nem 

— locsolni kellett velem együtt, mig egyszerre 
csak . . . no ez már-csakugyan nagy pech... 
kiesett a kezéből a kis üveg — és ugyanek
kor belépett Róza 

— Lám, addig jár a korsó a kútra, míg 
el nem törik, — monda nevetve Róza nagy-
s á m ! 

Húsvét másnapja . . , Mennyi sok- saép-
remény van hozzád is kötve! 

Hivatalvizsgálat. Laky Kristóf dr. kir. 
curiai biró, a szombathelyi kir. törvényszék 
elnöke e hó 27-án városunkba érkezik a hely
beli kic,Járásbiróság vizsgálatára. A vizsgálat 
körülbelül-5—ü napig, fog tartani, 

• Halálozás. TnfeiraAiitalnészül. Háncskó 
Terézia, /lakács Antal celldömölki kocsigyártó 
nejé, e "hí 16-án hosszas betegeskedés után 
elhmj^'t^temetése 17-én délután 4 órakor 
inent végbe nagy részvét mellett. 

Az esküdtek összeírása. Az esküdt
képes egyének összeírása Celldömölkön má
jus 1-től 15-ig megy végbe. Ugyanez idő alatt 
kell jelentkezniük azoknak, a kik az össze
írásból kimaradtak és az esküdtképes egyének 
lajstromában szerepelni óhajtanak. 

Májnsi vásár. A szombathelyi -Fehér-
kereszt, és a T. E. V. V. E. Szombathelyen 
a T. E. V; V. E. védnökeinek, IMJOS bajor 
kir. herceg és Mária Terézia kii" hercegnő 
őfenségéiknek, valamint családjaiknak rész
vétele "és a társadalom minden rétegeinek 
közreműködése mellett a »Mdleniumi< és »Sz. 
István, parkokban május hó 21-én „Májusi 
Vásár"-t rendez, * — mely hivatva lesz a két 

jólékonyeélu és közhasznú egyesület tőkéjét 
gyarapítani. Azt -hisszük, hogy a nemes cél 
érdekében városunkból is sokan fognak a vá
sáron részt venni. 

Miskei országos marhavásárok, Az 
országos marhavásárok Miskén a f. évben a 
következő napókon tartatnak meg : július 3_ 
augusztus 16, szepteml>er 9., október 4., no
vember 25. és december 13-án. 

Gyász. Berzsenyi -István máv. szivattyú 
őr folyó hó 19-én Körmenden 53 éves korá
ban elhunyt Megboldogultat a mull ' évben 
helyezték el Celldömölkről Körmendre. 

Az asszony nyelve. Ugyancsak kárát 
vallotta hosszú nyelvének I. hó 4-én Holcer 
Józsefné. Szóváltásba elegyedett Kis Imre 
jánosházai lakossal, a minek a károsrkövet-
kezménye az lett, hogy Kis alaposan helyben
hagyta Holcernét 

Temetés a tengeren. NováJc Fülel pá
póci lakos pár évvel ezelőtt kivándorolt Ame
rikába, de a honvágy miatt nem volt nyugta 
uj hazájában, s minden áron haza akart jönni. 
Hazatérőben is volt már egy személyszállító 
hajón, de a végzet ugy határozott, hogy ne 
láthassa meg többé szülőföldjét Megbetegedett 
a hajón s meg is halt útközben. Hulláját a-| 
tengerbe dobták, ingóságait 23 és fél dollár 
készpénzzel együtt a konzulátus hazaküldte, 
s azt igazolt örökösei a celldömölki kir. adó
hivatalnál- átvehetik. 

Takarmány tolvajok. Laci Gábor és 
Bella Ferencné szül. NétneUi Katalin pálfai 
lakosok e hó 14-én belopództak Rosta Sá
muel pálfai gazdaember széküskertjébe, ahol 
a takarmány7répából és burgonya halomból 
mintegy 3—4 korona értékűt elloptak. A csend
őrség kinyomozta a tetteseket és feljelentette 
a kir. járásbíróságnál. 

Rejtélyes bűntény Simonyiban. A 
mult héten megemlékeztünk már Lőke Ro
zália simonyí lakos öngyilkosságáról, s meg
jegyeztük,-hogy valószínű, miszerint hozzá
tartozói közül tette el valaki láb alól. Sejtel
münk valónak bizonyult E hó 11-én délután 
találták meg az ágyán az öreg asszonyt hol
tán, nyakára kötél volt csavarva, feje fölött 
a menyezeten egy vasszeg, s ugy látszott, 
hogy az asszony arra akasztotta fel magát 
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és a nagy suly következtében szakadt el_»-
'kötél, s esett le az ágyra. , 

A halott asszony helyzete, a melyben* 
szomszédok Lőke Rozáliát találták, .rögto^ 
azt a gyanút keltette, hogy az öreg asszony 
nem olthatta ki maga az életét hanem valaki 
más fojtotta meg a nyakára csavart kötéllel. 

A csendőrség a gyanú alapján nyomozni 
kezdett és hosszú kutatás után végre sikerült 
megtalálni azt 3 kire a gyanú irányulhat. Eza 
gyanúsított Szalay Lajosné, Lőke Rozália ve
jének a második felesége. A nyomozás során 
igen sok terhelő körülmény merült fel. ) n e [ j . 
a gyanút megerősítette úgyannyira, hogy a 

celldömölki kir. járásbíróság elrendelte Sztdaj 
Lajosné, szül.-Szalay Lídia letartóztatását 
Szalay Lídia tagadja a terhére rótt bűncse
lekményt :~ pedig sok ok van arra, hogy bű
nössége elhihető legyen. 

Lőke Rozália, néhai Kiss József özvegye 
ezelőtt 14 esztendővel leányát feleségül adta 
Szalay Lajoshoz. A házasságból egy i i u szü
letett a kinek anyja azonban a mult évben 
elhalt Szalay Lajos fia révén egyedüli örö
köse maradt ekként Lőke Rozália vagyoná
nak. A nagy örökség reményében aztán csep
pet sem busnlt a felesége halálán, hanem ha
marosan uj asszony után nézett. Szajay Lí
diát szemelte ki hitestársül. 

Ixike Rozália ellenezte ezt a házasságot,-
a veje azonban nem törődött az anyós ellen
zésével, oltárhoz vezette szive választottját 
Ez idő óta örökös pürlekedésnek volt a szín
helye Lőke Rozáliának a portája. Aa-uj we— 
nyecske egyre agyarkodott az öreg .asszony 
ellen és ha lehetett megbosszantotta, sőt egy 
alkalommal meg is verte. Ilyen viszonyok kö
zött jött cl április 11-ike. Szalay Lajos több
ször hangsúlyozta a faluban, hogy nem éri 
meg április 14-ét a vénasszony, hát nem is 
érte meg Április 11-én délután 4 órakor hol
tan találták meg a .szobájában. 

Hogy miként történt a halála, arra nincs 
pozitív bizonyság, azonban arra vem tanú, 
hogy holta előtt negyedórával l.őke Rozália 
nem volt a szobájában, nem volt az ágyá
ban, mig egy negyedóra mnlva teljesen le
vetkőzve, ágynemükkel l e t a k a r v a , megfojtva, 
holtan találtatott meg ágyában. S a ki ha
lála hírét hozta, az Szalay Lajosné volt-

Gaál Péterné simonyí lakos az a ko
ronatanú, a" ki ezeket á" körülményéket esHT 
alatt tett vallomásában elmondta. Előadta, 
hogy ő délután 4 óra előtt valamivel bené
zett Lőke Rozáliához. Ajtaját zárva találta. 
Ekkor betekintett az ablakon, félrehúzta az 
ablak mellett fekvő ágyáról a dunyhát, de ott 
az asszonyt nem látta. Alig ment azonban 300 
lépésnyire, Szalay Lajosné utána futott és 
tettetett siránkozásnál panaszolta, hogy a« 
anyósa fölakasztotta magát és meghalt 

Ez a vallomás arra enged következtetni, 
hogy Szalay Lajosné esetleg megfojtotta 
Lőke Rozáliát, ugy helyezte el az ágyban, s 
hogy leplezze tettét, akként akarta föltüntetni 
a dolgot, mintha az üreg asszony öngyilkos
ságot követett volna el. 

Számos tanút hallgatott még ki a csend
őrség, a kik terhelő vallomást tettek a gyil
kossággal terhelt menyecske ellen. E vallomá
sok alapján Szalay Lajosnét letartóztatták és a 
celldömölki járásbíróság börtönében őrzik 
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A hirdetések haszna. A berlini statisz
tikai hivatal főnöke, Dr. Weber kimutatta, 
hogy azok áz üzletek, melyek rendszeresen 
hirdettek, 190*4*11 74 százalékkal "nagyobi) 
üzleti forgalmat értek el a postai küldemé
nyeknél, mint azok, a melyek nem hirdettek. 
Szórványosan hirdető cégek postai küldemény-
forgahiia azonban csak 4 százalékkal volt 
nagyobb -az egyáltalán nem hirdető cégeknél 
ugy, hogy a nem rendszeresen' folytatott hir
detéseknek számottevő haszna egyáltalán nem 
volt.Ugyanily haszna van Magyarországon is 
a rendszeres hirdetésnek, melyet azonban 
gyárosaink és kereskedőink még mindig erő
sen elhanyagolnak. 

Mi a rlm. Egy*; vidéki uraság hosszabb 
útra ment.kocsijával. Az ut meglehetős unal-

—mas volt, s hogy az idő teljék, elkezdett a 
kocsisával tere-ferélni. Sok minden után azt 
kérdezi t ő l e " • . . 

— Te Jancsi! ttidod-e ini az a rim? 
— Nem tudom biz én .nagyságos uram. 
— No jól vigyázz, - majd megtanítalak. 

A rim az, ha két mondásnak a vége egyfor
mán hangzik. Mindjárt mondok egy példát. 

Hallod-e te Salavári Miska, 
Szeret engem a lányod Juliska; 

Ez rím, hanem azért ne ijedj ám meg, 
mert nem igaz. 

— Ahán! most már értem, — felelt 
Jancsi, i • 

— No halljuk — bátoritá a nagyságos 
ur földerülve. 

— Én vagyok a nagyságos ur kocsisa, 
szeret. engem a nagyságos asszony ; éz nem 
rim, de igaz. 7 ' 

Ez már elég ok. Egy őrültek házában 
azt kérdezte a látogató az egyik őrülttől, a 
kin világos pillanatok mutatkoztak, hogy ho
gyan került ide.. . 

—Nagyon egyszerűen, — felelte az őrült 
Én azt állítottam, hogy bolond a világ, a v i 
lág meg azt állította, hogy én vagyok a bo
lond, aztán — leszavaztak. 

Kivándorlás. Vasvármegye alispánjának 
a múlt negyedévben! kivándorlásról szóló je
lentése szerint a kivándorlók száma fokoza
tosan emelkedik. Útlevelet kért 2899, kapott 
2704 egyén, elutasítottak 56 ilynemű kérvényt, 
tárgyalás és kiaáványozás alatt áll 139. Az 
útlevelek legnagyobb része Amerikába szót 

Sok pánit takarít, ha mindennemű 
vásznakat, ágyneműt, női és férfi tehérnemüt 
stb. közveüen'gyárból rendel. — Kereskedelmi 
iroda, Budapest, Kerepesi ut 65. 

Az iskolából. Tanfelügyelő látogatás al
kalmával egy kis község jobb sorsra érdemes 
tanítója panaszkodva kéri a tanfelügyelőt, hogy 
javittason kfesé a fizetésén. A tanfelügyelő 
gúnyosan mutat a tanító dércsípte veres or
rára s igy figyelmezteti: 

— Hja, barátom, adja el a rezet az. 
orráról, abból majd lesz egy kis mellékjöve
delem. -

— Mások is ajánlottak ám ezt már én
nekem, — felel a tanító. El is mentem a réz-
míveshez, de az azt mondta, mind bolond 
«mber, a ki az én orromat réznek nézi.* 

Egy jó magavisela'ft fin ífj. Reich 
Imre szobafestő és mázolónál mint tanuló 
•lvétetik. 

5. oldal 

_ KÖZGAZDASÁG. 
Fillokszerá;; szállok rekonstruálása. 

irta: Kováts S'indor 

•>yutai»). . 
9 

.• Az oltvány végül besarozaudó, és 50-es 
csomókba összekötve homokba rakandó az 
ültetésig.———— 

Ezen- egyszerű -oltásnak azonban igén 
nagy hátránya, hogy nagyon kevés fogamzik' 
meg belőle, alig 20—30 százalék. A százalékot 
azonban'.ujabban előtiajtatással fokozzák. Ezt 
áTiodot mohás oltásnak nevezik. A mohás 
oltás a következőképpen történik. Az elkészí
tett de be nem kötött és nem sározott olt
ványokat egy 1 méternyi hosszú, 70 cmnyi 
széles és 60 cmnyi magas ládába rakják. A 
becsomagoláshoz szükséges közönséges fanioha, 
.mogyoró nagy ságura tört faszén, porrátört fa
szén, és ez utóbbr'közé egy negyedrésznyi: 
kénpor. (Ujabbi kísérletezők a kénport "fölös
legesnek tartják). A ládát félszakra _a falhoz 
támasztják., azután égy tenyérnyi mohát rak-., 
nak bele. A mohára egypár maroknyi-durva 
faszén és egypár maroknyi, szénkénpor-keve-
rék hintendő. Ekkor jön rá 200 drb oltvány, 
egyenletesen eligazítva, az oltás helyével k i 
felé. Az oltványokra durva faszén, kénszénpor 
é s mintegy 5 liternyi vízzel be kell locsolni. 
Azután, ismét 200 oltvány, rá szén és szén-
kénegpor meglocsolva, ismét oltvány s igy to
vább, míg a láda meg nem telik. Ekközben 
ügyelni kell arra, hogy a láda oldalai és fe-
nake elegendő mohával legyen béllelve. (Az 
oltványok közé nem kell). Végül a tetejére 
is egy tenyérnyi mohát hintünk, s azt ismét 
jól belocsoljuk. -

Az igy becsomagolt oltványokat azután 
fűthető helyiségbe visszük, s megkezdjük a 
fűtést Első nap mintegy 12-15 fokra hevít
j ü k á helyiséget aztán mindig fokozva fel
emeljük 20̂ —22 fokra. Ezután*a helyiség hő-
mérséke állandóan 20—22 foknak kell lenni 
mintegy 21 napon á t Már a lp-ik napon 
kezd a kallusz (forrany) képződni, s mire a -

jelzett idő letelik, az oltványnak 5—10 cm 
hosszú hajtás, néhány szál gyökere van telje
sen egybeforrott ugy hogy .2—3 kg. súlyt, is 
megbír. Az oltványokat a helyiségben kész
letben levő vízzel mindaimyiszor meglocsol
juk, ahánzszor a felső molmféteg -megszárad,' 
tehát körülbelül minden második vagy 'har
madik nap. 

Az ily előhajtott oltványból 70-^80 szá
zalék is megered, ha gondosan, vannak elis
kolázva. Elískolázásuknál az. ültető ároknak 
vízzel való beöntése elengedhetlen, mert jó
zan ésszel is gondolható, hogy az ily gőzfür
dőből kivett, gyenge részekkel.-biró-oltványt, 
ha száraz földbe tesszük, azt bizony nem szí
vesen fogadja s nincs meg a kívánt eredmény. 
Az elő nem hajtott oltványok ültetése nem 
vizzeí történik, azért itt szükséges, hogy a 
föld az oltványokhoz jól oda bunkóztassék, 
nehogy a vessző mellett üres hely maradjon. 
Különben az" ültetésről alább bővebben is 
szólunk. 

A fás oltás ideje februártól április kö
zepéig tart, kiültetni'azonban csak akkor sza
bad, ha á föld már jól átmeíegűt , 

(Folyt ko».) ' 

Szerkesztői üzenetek, 
Kéziratok.kat nem ad vissza a szerkesztőség Névtelen 

levelekre nem vi.l*isz'>lunk 

' B. Zs. Cxőnge. Persze, hogy elfogadunk 
más cikket js! Csák minél gyor.abban és 
minél jobbat' ' 

Romeo. Versét nem közölhetjük, de_ 
"hogyfáradsága égészen kárba ne vesszen, 
Ízelítőül itt közöljük agy szakaszát olvasóink 
épülésére: 

Oh jöjj ide falunk csalogánya. 
Borulj az én bánatos vállamra. 
Vigasztald meg zokogó szivemet. 
Mely utánnad kínjában megreped. 

ugyan ne izéljen; a papiros, melyen 
verse volt már ugy is szétrepedezett, hát leg
alább a szivét kimérje! 

Többeknek. Csurap Gergő bátyánk in-, 
kognitóját szűre takarja, s a ki kíváncsi lenne 
azt félrelebbentem, az. a dárdájával találkoz
nék; igy hát — sajnálatunkra — mi sem 
leplezhetjük le. \. " 

100 darab 

60 kr. 
Dinkgreve Nándor 

papi rkereskedésében. 

©©©©©©©©©©©©©< s 

m * F 

Budapesti 
Harisnyagyár 

ajánlja dus raktárát 

női, férfi i s gyeimskharisnyákban 
eredeti gyári á ron . 

12 pár rendelésnél bérmentve. 
Harisnyafejelések 

elvállal tatnak. V 
Árjegyzék kívánatra ingyen. 
Budapesti Harisnyagyár. 
Főraktár: V , Fürdő-utca l|a. 

Kérjen „; 

egeszén ingyen 
zománcozott edény 

képes árjegyzéket - r Próbarendelmény: 
6 fazék és 6 lábas különféle nagyság
ban, összesen 15 drb 1 irt 75 kr., 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy 
főzőlábas, összesen 12 drb 3 írt 50 kr. 
és egy teljes zománcozott mosdókészlet, 
mely áll: lavór, vizesveder, mosdókanna, 
éjjeli, szappantartó és fogkefetartó, ösz-
szesen 6 drb 2 irt 50 kr. csak én szál
líthatok; ingyen csomagolás, utánvéttel. 
KOHN, gyári raktáros, Budapest, VI. . Csengery. 
utc. 51. — Sürgönyeim: Kohn edénygyári raktár 

,.,•.-.' Budapest 1 : : . ; ! -•(• 
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Tájékoztató. 
p g - i n g y e n hirdetés előfizetőink szimára. 

Asztalos: 
Schütz Gyula épület-, bútor- és portál-asztalos. 

Temetkezési vállalkozó. Kossuth I-ajos-utca. 
ActrT- ; 

Reich Imre ácsmeste|/Kórház-utca« 
Reiek István ácsmester, KöHiáz-utoa. 
Haár Elek oki. ácsmester, Alsóság. I 

Borbélyí-és fodrász: • 
Gáspár Kálmán. Ktisuib bájos-utca,. 
Kövesi Vilmos, Szt Hán«nság4ér.» 
Mikns Kornélné, Kossuth l-ajpssiitca. 

Q p é l 
Klaííl Gyula férfi és női ci|iész, Erzsébet-u. 
Reif Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára, 

Kossuth Lajos-utca. 
Cukrász : 

VaSS János, Kossuth bajos-utca, Minden idő
ben friss sütemény. _ 

Divatáru-kereskedő: 
Németh Márkus uri és női divatkereskedése, 

Szt. Háromságtér. 
Füszerkereskedő: 

Aptel János fűszer-, liszt- és festékkercskedó, 
Dőmölki-utCa. ».., 

Gayer Gynláné fűszer-, festék-, és , vaskcrcs-
kedése, Szt Háromság-tér. -

Gáspár Kálmán fűszer-üzlete, Dömőlki-utcu. 
Konn S. füs?crkereskedésc, Szt. Háromság-tér. 

Kertész: 
• é r Gyula mű- és _ kereskedelmi *. kertész, 

Benkő-major. 
Kőmives és építési vállalkozó: 

Lalnk Ferenc, Kis-utca. Elvállal javításokat 
és házak újra építését 

Kávéház : 
Központi kávéház, Kossuth L a j o s - u t c a , — 

Kitűnő italok, pontos kiszolgálás. 
Uj-kávéház a-Kossuth Lajos-utcában, a vasúti 

állomás közelében... -
ErZSébet-kiTéhas Győrött, Király-utca. Egész 

éjjel nyitva, naponta cigányzene. 
Lakatos: 

Légrády Kálmán épület és géplakatos Sági-u. 
Simon Sándor épület és géplakatos, Kossuüi L.-u. 

Elvállal szakmájába vágó mindenféle munkát 
Marhakereskedő: 

Klein Testvérek, Ferenc József-utca 
Alészáros!— 

Kransz Mihály, Sági-utca. 
Pék : _ 

Kelemen Ferenc, Kis-utca. Fiók: KossuthL-u. 
Szita György, Kis-utca. 

- ' - Szabó : 
Gnttmantt Adolf, Kis-utca. Készít férfi ruhá

kat a legdivatosabb szabásban. 
Szabó Sándor, Sági-utca. Férfi és gyermek-

ruhák kifogástalanul készíttetnek. 
Tóth Antal, '"Vásárlér-utca.' Divatos öltönyöket 

olcsón készit. 
Sörraktár: 

Altstádter József. Pömölki-utca. A hires 
kőbányai sör raktára. 

Szobafestő: 
Ifj. Reich Imre, Ferene József-utca. Elvállal 

templom-, szoba- és díszfestést olcsó árakon. 
Téglagyár: 

Höhn Vilmos, Sági-utca. 
Tory György, Szt Háromság-tér. • 

Üveges: 
Spieler Ede üveg-, parcellán- és lámpaáruk 

kereskedése. Szt. Háromság-tér. 
Vendéglő és szá l loda: -

Hungária-szálloda, Pápai-utca, Kávéház, ét
terem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás. 

Korona-szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan 
épüli és fényesen lterendezett 25 szálló-szoba. 

Szarvas-vendéglő, Szt. Háromság-tér. A leg
tisztább sági borok, figyelmes kiszolgálás. 

Szabó Sándor 
férfiszabó Celldömölk, Sági-utca. 

Készítek mindennemű férfi ruhákat, egész 
öltönyöket, tavaszi felöltőket stb. a legdivato
sabb szabás szerint, Ízléses, pontos kiállításban. 

! A legújabb szövet- és posztó-mintákat'bár-
kinek a felszólítására kiválasztás végett házhoz 
is elviszem. 

A mostani tavaszi szezonra ajánlom kitűnő 
minőségű szöveteimet, a melyekből, mivel első. 
helyről szereztem be azokat, sokkal olcsóbban 
dolgozhatom, mint bármely más szabó cég. 

Uj fűszerkereskedés.1 

Tiszlelettel értesítem a I . vevő-
közönséget , miszerint Celldömölkön a j 
Dömölki-utcában, (Szalay József-féle.ház) j 

a Hoffmann-féla füszeikereskedés he lyen 
teljesen ú jonnan berendezett, jól felszerelt 

füszerkereskedsst 
nyitottam. 

Kaktáron tartok e szakmához tar
tozó mindenfé le . á ru t : lisztet, festéket, 
kerti és ve teménymagot . 

Midőn ezt a n . é. közönség becses 
értésére adom, egyben kérem szives 
pártfogását, melyet kiérdemelni pontos 
kiszolgálással, tiszta és friss árnval 
mindenkor főcélom leend: 

Tisztelettel 

Api el János. 

C| C| cj c| cfcf£| C| C| C'j C | C| C| C| C | c 

Borotva fölöslegesI Rasol! 
Kés nélkül borotvált 

Egészséges I Kellemes 1. Olcsó I 

A ki pénzt akar megtakarítani! 
A ki időt akar megtakarítani I 
A ki bőrbetegségnek nem akarja ma

gát kitenni, 

az RASUI.-lal borotválkozik ! 
Egy kilogram ára (elegendő 30-szori 

bekenésre) helyben 2.40 K, vidékre 3 K 
előleges beküldése mellett. Franco után
véttel 20 fillérrel drágább. 

Egyedül készítő 

„Rasol" Vegyipar Vállalat 
BUDAPEST, VL, Váci-körul 55. 

Raktár: Török József gyógyszerésznél 
Király-utca 12. 

Kávéhlz-átvétel, 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására adni, hogy május hó 1-én, 
a celldömölki vasúti állomás közelében levő 

Uj kávéházat 
átveszem és azt a legmodernebb üzleti elvek 
szerint vezetni fogom. 

Fő törekvésem lend igen tisztelt vendégeim igényeit pontosan kielégíteni* 
Naponta friss reggeli káré kaphaté. 

Szíves pártfogást kér K L E I N «J« 
; - - - . zalaegerszegi kávés. 
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MIHÁLY E S FIA 
p a p i , p o l g á r i és e g y e n r u h a - s z a b ó k 

FöOziet: Al?.p;íiatott 
PÁPA, Főutca, lööíi-ban. 

Fióküzlet : 

CELLDÖMÖLK. 
Telefon száma 

=73.= 

D u s v & l a s s t e i h a s a i e s külföldi 
kelmékben, v a l a m i n t 

kész férfi- és fiu-ruhákban. 

CM 
Öltözetek pontos mérték ntán a legújabb 

divat szerint készíttetnek. 

A tavaszi újdonságok 
már megérkeztek. 

Minta-gyüjteményünk meg
tekinthető Celldömölkön, a 
Sági-utcában levő fióküzle
tünkben, hetenként három
szor, a hol a megrendelések 
fölvétetnek. 

Tisztelettel ; 

S I N G E R M I H Á L Y É S F I A 

J o r g ó J á n o s 
órás, gyári raktár: Wien 
III|4., Rennweg Nr. 75JB. 

Levelezőlap elegendő, hogy 
gazdagon illusztrál árjegyzéken" et 
iugyon cs bérmentve megkaphassa, 
olcsó bevásárlás céljából. Az üz
leti eljárás szigorúan tisztességes, 
t Ijasen kizárva • \ 

Orajavitási műhely. Mindennemű zseb-
óra-a uj rugó -M» kr. Minden vásárolt 
vagy javított órára kezességei vállalok. 

Kivonat a nagy árjegyzőkből: 
77K7 sz. legolcsóbb, legjobb strapac óra 

hiklcdtókba" 36 órát j á r . . ftt2.30 ^ 
8039 sz valódi ezüst pánccl-Iánclö gr. . 1.— •£ 
7é48 sz. ezüst rcmontoir, dupla fedelű , .5 .— 
7889 sz inga-óra'ütümüvcl, 2 sulylyal . 11 50'~ 
7929 sz jó ébresztő-óra . ." . . - , 1 .20•« 

Kéremi nevemre jga házszámomra 76 jB. 
pontosan figyelni! 

f ^ s 
K r Ne vegyen 
' senki hangszert, 

inig Reményi Mihály mü-
hangszerész, csász. és kir. 
szabadalom-tulajdonos, a 
Magyar Kir. Zeneakadémia 
-zállitója 315 ábrával ellá
tón legújabb árjegyzékét 
>t nem olvasta, mely bér-

I mentve és ingyen küldetik 

l Budapestről, tly-ntca 
44/n. 

Szőlői ugast 
ültessünk minden ház mellé és kertjeink

ben föld- és homoktalajon. 

—A~ szTaYV líazTinin^ér" íníiiilrnütt moffterem s 
nincsen oly ház, melynek fala melleit a leg
csekélyebb gondozással feluevelhelojicm volna, 
ezenkívül más é|iiilelekiii'k, kéneknek, keríté
seknek stb. a légreBÍekebb dísze, a nélkül, hogy 
legkevesebb helyei elfoglalna az egyébre is 
használható részekből. V:/ a legháladatoeabb 
gyümölcs, mert minden ívben terem. 

Erre azonban nem minden szőlöfaj alkal
mas (bár mind kúszó természetű), mert na
gyobb része- ha megnő is, termést nem hoz. 
ezért ^sokan nem értek el eredményt eddig. 
Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok 
bőven ellátják házukat az egész szölőérés idih 
jén. a legjobb muskatály és más édes szőlővel. 

A fajok ismertelésére vonatkozó szines fény-
nyomalu katalógus bárkinek ingyen és porto-
mentesen küldetik meg. a ki cimét levelező
lapon tudatja, liorfaju ^.ölöolivánrnk is még 
nagy mennyiségben kaphatók leszállított áron. 
Borok családi fogyasztá-ra 50 liter és feljebb 
olcsó árban és »belaware«, sima, ültetéshez 
és ebből borminta. 

ÉriDBllékl első szölöoltványtelep Nagykágya B i h a r m . 

VÁSÁRI ZSEBNAPTÁR 1905. 

Husipari és állatíorgalini év
könyv az egyes napokra eső 
vásárok pontos jegyzékével 

ingyen és bérmentve 
megy minden mészáros , hentes, 
á l la tkereskedő, nyersbőrkeres -
kotlő, zsiradék- és ' csontkeres-
kedő cimére , a k i legalább fél
évre előfizet a 

MÉSZÁROSOK ÉS HENTESEK 
LAPJÁRA. 

Előfizetés félévre 6 kor. — 
Kiadóhivatal : Budapest, V I I . ; 
Krzsébet-körul 2. 

Apárisi kiáll it íson 
' aranyéremmel 

-kit.unt.et.ve, • 
Alapíttatott 1886. 

Kitűnően belőtt vadászfegyverek 
biztos önvédelmi revolverek, szabályozott é» 
jól hordó szoba-es kerti fegyverek (Flaubert) 

jól és olcsón szállít 

F Ö L D E S I L . puskamüvos Budapest IV. 
Muzeumkőrut 3. — Régi fegyverek ujakkal 
kicseréltetnek. Javítás olcsón. Árjegyzék ingyen 

http://-kit.unt.et.ve


h P E S k E O E L M I IRODA 
Budapest, Kerepesi-ut 65. 

K ü l d e m é n y e k u t i i n v é l m e l l e n . M<>e n e m f e l e l ő v i s H z a v é l e t i k . 

Szenzációs teljes complett remek ágykészlet rumburgi vászonból, 2 párna, 1 kaprice, 1 paplan-
áthuzat, szegélyes, divatos minta 4 frt 90 kr. 

Ajour kidolgozás 6 frt 50 kr. Kézi slfngelés 7 frt 50 kr. 
K e l e n t r y e v á M z o n v a l ó d i lejffflnomabb tt IVt » 0 k r . 

Különlegesség: Doable-selyem imitáció paplan, felül és alul két szinben remekül kidolgozva, mind 

két oldalán haszná lha tó , minden szinben csak 6 frt 90 kr. " :

: 

: Menyasszonyi és csecsemő-kelengyék már 7 írttól feljebb. 
Remek 6 személyes kávés készlel, minden szin

ben csak 95 kr., 1 frt 40 és 1 frt 90 kr. 
Finom, ajour 6 személyes kávés készlet, minden 

szinben 2 frt 20"kr., 2 frt 90 és 3 frt 45 kr. 
Remek 6 .személyes vászon Damaszt-garnitúra 

csak 2 frt 10 kr., 2 frt 90 kr., 3 frt 4p és 
3 frt 90 kr. . ( 

Szép mintázott vászon törülköző 6 drb csak 
.1 frt 25 kr., 1 frt 72, 1 frt 90 és 2-frt 10 kr. 

30 rőfös csoda vászon csak 3 frt 66 k r . , ^ 
30 rőfös vég bőrvászon csak 4 frt 15 kr. 
30 rőfös vég irlandi vászon csak 4 frt 95 kr. 
0 /> ő fös vég gyöngy vászon csak 5* frt 45 kr. 
30 rőfös vég rumburgi vászon csak 5 frt 60 kr. 
30 rŐTÖs vég príma rumburgi vászon csak 6 frt 40 kr. 
60 rőfös vág rumburgi vászon csak. 10 frt 40 kr. 
30 rőfös vég jó chiffon csak 4 frt 65 kr. 
30 rőfös vég R. chiffon csak 5 frt 40 kr. 3 
30 rőfös vég R. R. chiffon csak 6 frt 85 kr. 
30 rőfös vég csikós kanavász csak 4) frt 25 k r 
30 rőfös vég csíkos vagy kockás príma kanavász 

• csak 4 frt 56 kr. -
30 rőfös vég speciális kanavász 5 frt 40 kr. • ' 
30 rőfös vég fehér csikós csinvat 6 frt 35, kr 
30 rőfös vég fehér virágos csinvat 7 frt 4 0 J t r 
Varrás nélküli Vászonlepedő 2 méter hosszú é s 

4 '/j méter széles csak 92 kr. 
Ugyanaz remek vászonból 1 frt 5 kr. 
Atlaszselyem-paplan minden szinben. gyönyörű 

kivitelben 7 frt 60 kr. 
Ugyanaz divatos fodorral 10 frt 50 kr. 
Paplan-gombok selyem paszomány kézimunka, 

tucatja 30 kr. 
Creasz-lepedő legfinomabb, varrás nélküli 1 f 35. 

Remek női ing vászonból kézi hímzéssel 85 kr, 
1 frt. 15 és 1 frt 55.kr. 

.Remek női chiffon ing schweizi hímzéssel csak 
1 frt 10, 1 frt 42 és 1 frt 74 kr. 

Keinek női háló corzeta, nagy választékban csak 
98 k r , 1 frt 25 és 1 Trt 56 kr. 

'Remek női chiffon nadrág 90 k r , 1 • frt 18 és 
1 frt 45 kr. 

Remek női chiffon alsószoknyák, hímzéssel csak 
1 frt 35, 1 frt 76 é s 2 frt 25. 

Legújabb női ajour vászon ing mesés olcsó ára 
csak 1 frt 66 kr. •-• 

Remek cloth é s posztó alsó szoknyák csak 
1 frt 65, 2 frt 15 és 3 frt 22 kr. 

Férfi ing, legdivatosabb, finom angol battist, puha 
mellű különlegesség 1 frt 55 kr. , . 

Férfi ing, redős vagy piké mellű, legjobb R . 
chiffonból csak 1 frt 40 kr. 

Férfi háló ing legjobb chiffonból divatos mintá
ban csak 1 frt 15 k r 

Selyem cloth paplan, remek munka, minden 
-szinben csak 3 frt* 95 kr. 

Cachemir paplan ép ugy készítve 3 frt 85 kr. 
Női^ é s férfi legújabb battist divat zsebkendők 

fehér és mintázott, tucatja 1 frt 76 kr. 
Harisnyák, női é s férfi, minden árban és minő

ségben, legjutányosabban. 
Pohártörlők vászonból, tucatja 96 kr. 
Paplanhuzatok mérték után, finom vagy erős 

szálú vászonból, varrás nélkül,, egy szélesség-
• ben 2 frt. Ugyanaz s z e g é l y e k k e l T frt 60. 
Férfigallérok a létező legjobb és legfinomabb 

minőségben tucatja 1 írt 80 kr. 
Ugyanaz közép jó minőségű tucatja 1 frt 20. 

Egyébként minden e szakmához tartóié legfinomabb árakkal is szolgálhatunk s tekintettel u r a , 
hogy csakis direkt gyárakat képviselünk, ugyanoly, aránylag mesés olcsó árakban szállíthatjuk. 


