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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP

TatArstf T»mi
Egész é m 8 korosa, tüévM
karma, segyesévie 'korona. •
Egyes a ú m ára darabonként 90 áttér.

Szerkesztőség él kiadóhivatal:

PXYXMBTai

NÁJTDOB

Dmkgreve Nándor könyvnyomdája CelldfimíUk. •
ide mtézendök a szellemi részt illető közleményhirdetések és mindennemO pénzilletékek.

szeretne saját otthonába jutni. De ez
esak az első lépés. A jelentkező mun
Hazaszerte szép akció folyik a kásoknak ezt az ügyét a
képviselő
gazdasági munkások érdekében.
Örö- testületnek
magáévá is kell tennie.
Tfitmkre szolgál, Hogy ebben az ember- Következik tehát, hogy' ahol munkás
baráti—csctokcdetben
vármegyénk—is házak épülnek, ott~a~ munkásság és a
résztvesz. Nem 'tudjuk, eléggé - magasz birtokos osztály között, egyetértés és
talni az ezirányu szociális tevékenysé kölcsönös méltányosság legyen. Ezt a
get s' mivel a bérházban nyomorgó munkások jól felfogott érdekében
kí
munkásak érdekében városunk is közre- vánjuk, mert a dolog ugy áll, hogy a
működhetik, jónak látjuk azokra a nagy munkásházakat kölcsönből építik és a
érdemekre való tekintettel, melyeket- a munkás, akinek nincs hitele, hogyan
gazdasági munkásházakról szóló törvény kap kölcsönt ? Csak ugy kap kölcsönt,
érint, — a törvényt ismertetni s min hogyha a községi
képviselőtestület,
denkit, a ki a békés előrehaladásnak avagy a vármegye értük kezességet
barátja, ezen sorainkra melegen föl v á l l a l . —
—
hívni.
:
-. .
A kölcsönt—a—községi képviseló-

Mnnkásházak.

A gazdasági munkásházakról szóló
törvény szerint munkásházak azokon a
helyeken épülnek,
ahol legalább
tiz
munkáscsalád jelentkezik avégből, hogy

Édes anyám, ne sirasson!
1849-et irtak. Már lángban állt az ország,
a horváth, szerb, oláh és a többi jó testvér
versengve pusztította, gyilkolta a magyart;
Wiodischgraetz herceg is megkezdte már
dicső előrenyomulását, melynek folyamán,
nagy hősiesen bevette a — senkitől sem vé
dett Budát; majd tovább folytatta diadulutfát,
végre Kápolnánál — miként saját sürgönye
bizonyítja — a lázadó csordákat iszonyú
mennyiségben találta, de teljesen megsemmi
sílette. A magyar seregnek részint a teljes
• megsemmisítés-, részint a csaknem szaka
datlan tavaszi esőzések és fárasztó menetelé
sek következtében égető szüksége volt embe
rekre. Pedig az ország fegyverbiró férfi ereje
nagyobbrészt olt küzdött m á r a csatasiköa
De a hazaszeretet csodákat művel. Megihlette,
lángragyujtotta a gyöngék, az aggastyánok ée
gyermekek szivét Is I Ha az aggastyán gyönge,
reszkető keze nem bírta el a' puskát, dobot
akasztottak á nyakába, azt meg tudta pör

testiilet. vagy maga a
törvényhatóság
szavazza meg s veszi fel a munkás
házakra. A törvény pedig ezt azzal
teszi mindenütt lehetővé, hogy fölhatal

Az sem volt nagyobb, sem e/ősebb, mint én,
mégis már ősszel elengedte az édes anyja.
Hát miért nem enged el engem, édesanyám?
Nem lesz ám semmi bajom a csatában.
Olyan épen jövök haza, mint ahogy elmegyek.
Majd meglátja! Csak ereszszen el,
édes kedves anyuskám, szépen kérem, eresz
— Édes anyám! édes anyámI Megint szen el.
jöttek huszárok! Toboroznak isi Ereszszen
Melyik anya szive nem engedne gyer
el, az Isten áldja meg, ereszszen el engem is meke kérésének, kivált, ha honleányi köteles
katonának, honvédnak!
sége is ngy kívánná ?. Végh Istvánné szive
Özvegy Végh Istvánné csak mosolygott sincs kőből. Magához Öleli fiát s homlokon •
tizenhat éves Feri fiának e kérésén. Rég csókolja.
megszokta már.
— No hát csak menj te rossz gyerek !
— Még gyOnge vagy te katonának, Fe Haragszom rád !
rikém. Hogyan bírnád el a nehéz puskát?
Es mosolyog hozzá. Ami igen fényesen
Hiszen meg se tudod emelni, nemhogy lőni bizonyítja, mily nagy a haragja.
tódnál vele, vagy hordozni, Isten tudja raekFeri örömujjongva rohan az utcára és
kora járóföldre. Csak maradj te szépen itthon; siet egyenest a sorozó bizottság elé.
~~
várj, míg megerősOdOI egy kicsit, majd akkor |_
Az özvegy asszony oda áll az ablakba,
el élesztelek.
onnan várja fia hazatérését. Nemsokára be
• — Elég erős vagyok már én, édes anyám. fordul a sarkon a gyerek. Fején piros honvédBizony elviszem én is ugy a puskát, mint sapka. Finom, pnha arcán a lelkesedés pírja.
Vörös Laci, aki velem egy Ott j á r t iskolába.
Az anya szemébe két könnycsepp lopód-

'.*—.jiu'j^immumi'
Elvállal mindennemű íérií es női angol és ira*eea szabású
Tahik

iéríl és nőt angol és francia siíabé
Séjf.-n.

:

getni harcra, rohamra: a gyermeket meg oda
állították az ágyú mellé, hadd segítsen a töl
tésnél, éles szemével hadd szabja meg a
halált vivő golyó irányát.
Ilyen elemekből állott a negyvennyolcas
honvédség.
•
* • •

Tibortz Sándor
CELLDÖMÖLK,

mazta a földmivelésügyi minisztert, hogy
a konvertált kölcsönök kamatterhéből,
valameddig a kölcsön fennáll, — 2 szá
zalékot elviUal- A*~«fldjygj flHreU mnnkásházi kölcsönöknél
a munkásra a
kölcsön törlesztésnek tehát kétharmada
bárul: nyilvánvaló, hogy midőn a maga
kis fészkébe a munkás bevonul,
nem
fizet többet, mint amennyit eddig bér
házban fizetett.
Mivel a képviselőtestületben a jobbmódnak ülnek, akiknek, a fölvett köl
csönért jót kell államok, már ebből is
nyilvánvaló, hogy a munkásosztálynak
igenis szüksége van azoknak jóindula
tára, akik saját otthon megszerzésében
őket—gyámolítani—liivalultak.—El
sem
lehet képzelni, hogy ahol a munkás
osztály valami lázongó, önmagával meg
hasonlott, keserű lelkű ember után
indul és a társadalmi
meghasonlásnak

(Takács-hén)

£

készítését

.

Lovagló és sportöltönyök kitflnfi swbásntsi.

annyi kellemellen magját elhinti,

hogy

ott, mikor a munkásosztálynak annyira
égető ügyéről, a saját otthona szerzésé
ről legyen szó, — valami nagy
kenyérrel

hajítanák

Az emberi természel ily nagy

lelkűségekről nem akar tudni.
nás,

békesség, szerelel

Jó

bá-

hasonló—virtu-

sokat fakaszt.

Békétlenség,

ság, gyűlölség

pedig elhidegiti a szive

e l ő t t fél 10 ó r a k o r

méltatlan

ket. Azért legyünk bár akármi

foglal

kozási sorban: becsüljük meg egymást;
legyünk egymás iránt méltányosak

és

igazságosak.
Viszont a földbirtokos, a jobbmódu
osztályhoz is kérő szóval fordulunk. Jó
munkást,

akit

letelepítenek,

akinek

" otthont adtak, aki A m e r i k á r a nem gondol, — ugy lehet kapni, ha ott.,
a belső ingatlan szerzése a

ahol

munkásra

meg van nehezítve, az áldott

törvény

nyomán szeretettel foglalkozunk a mun
kásoknak építendő házakkal.
nézni Szentes,

Makó,

hely, Zenta munkásnegyedét.
ken egész

Meg kell

Hódmezővásár
E helye

munkásvárosnegyedek

épül

lek vagy épülnek, örömmel megy végig
pl.

az

ember 'Szentesen a Darányi

utcán, ahol a népjólétnek

kedves

je

lenségeivel találkozik, ahol ezer- és ezer
kis existencia keserű

lelkét

fordította

meg a törvényhozás gondossága

és

a

miniszter népszeretete.
Szinte

azt

szeretnők , mondani

magistratusunknak: menjenek oda
nulni a társadalmi

purifikáció

VégTelenül örülnénk,
egy

nagy közkérdés

ha

üterére

ta

müvét.
soraink
tapintott

volna

és cikkünk nyomán e szociális

téren

kezdeményező

munkásság

kö

vetkeznék!

zik: az örömé és a bánaté. Az örömé, mert
fia honvéd, a haza katonája; a bánaté, mert
tán sohsem látja többé egyetlen gyermekét
• » •

HIREE.

1

kezdődnek;

szám.

T^zttnött gyermkekutóbbi időben ugy a fővárosba.., v a l a m i n t ' á ' '
vidéken is felette megritkultak a törvényszéki
rovat azon hírei, melyek 6atal, valósággal
még zsenge korban levő gyermekek állal el
követelt bűntettekről számoltak be. Hogy most
javult a helyzet, az egyedül az Országos
Gyermekvédő Ligának köszönhető, mely r ö 
vid 3 évi fennállása óta máris "l 4,22b" elha
gyott gyermeket menteit meg az elzülléstől
1

Nagyhét
A megíáltó Jézus szenvedé
seinek és halálának ünnepköre itt van: a
nagyhét. Kezdődik virágvasárnap, vagyis ma.
A helybeli apátsági templomban az összes
papi ténykedéseket dr. Szinek Izidor plébá
nos végzi, kivéve a mai és a csütörtöki szer
t a r t á s o k a t . Sorrend: a mai szertartások dél-

szere

tettel karolnák tol az ügyet és a rájuk
köveket dobókat,
vissza.

14.
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végzi

l l á e z - | és szeretettel k a r o l v á n lel OKet, a t á r s a d a l o m

Endre alperjel. Csütörtökön 9 ó r a k o r kezdő
dik; végzi asszisztencia mellett Wagner Lő
rinc apáL Pénteken kezdődik 9 órakor; végzi
dr. Szinek Izidor plébános. Szombaton kez
dődik 8 órakor a iüzszenteléssel; végzi dr.
Szinek plébános. Este ü órakor lesz a fel
támadás; végzi asszisztencia mellett Wagner
Löriric apái.
. Névnap Városunlr-közkedvelt plébá
nosa dr. Szinek Izidor ma .ünnepelné, nevenapját Csakhogy eddig még ismeretlen kö
rülmények miatt nem lesz ma' itthon. Ámde
•gonosz, nyelvek kiokoskodták ezt és tegnap voltak az üdvözlések. Délelőtt a kath
leányiskola, délután a fiúiskola növendékei
köszöntötték fel. Napközben számos előkelő
ség kereste őt fel és mondták el jókivánataikat. Az ünnepelt délután fél 4 óra után el
utazott fontos ügyek elvégzésére.
Veszprém lángokban. Lapzártakor kap
tuk a tudósítást, hogy Veszprém lángokban
áll. Pénteken éjjel l t órakor fenn a Várban
támadt a tüz, amely a nagy szélvész kOvetkéztében csakhamar elterjedt és végig vonult
a Hosszu-utca alsó részén, onnét a Jeruzsálemhegyre e. csakhamar Veszprém nagy része
lángtengerbe uszotL A győri és pápai tűz
oltókat hívták segítségül, de a reggeli vonatérkezéskor már sürgöny várta őket Cell
dömölkön, hogy a tüz annyira-amennyire már
localizálva van, hat ne fáradjanak. Igy a v i 
déki tűzoltók a délutáni vonattal visszautaztak.
Vendeglö-átvetel. A czelldömölki j ó hirnevű Korona-vendéglő eddigi bérlője: Máté
Autal bérlete e hó 1-én megszűnt. Utódja
Jnray Antal eddigi soproni vendéglős, akiben
egy korrekt és valódi vendéglősnek való em
bert nyert a celldömölki közönség.

hasznos, munkás elemeivé neveli fel. A Liga
tehát méltán megérdemli, hogy a közönség őt
emberbaráti törekvéseiben hathatósan támo
gassa, mert azt talán felesleges is bővebben
fejtegetni, hogy a Ligának céljai elérésében
jelentékeny anyagi erőkre van szüksége. Az
anyagi erők gyarapítását célozza a Liga által
most rendezett tárgysorsjáték is, melynek
tervezete valósággal szenzációs, mert a k >
bocs^jtott sorsjegyek- mindegyike feltétlenül
nyer--és a legkisebb-nyeremény is művészi
Ízléssel készült arany- vagy ezüsttárgy. A
| Liga ezeket a tárgyakat részben ajándékba
kapta, részben pedig vásárolta s most sors
játék keretében értékesiti. Senki sem ajándé
koz és nem kockáztat tehát, akt e sors
jegyekből vásárol és mégis elősegíti a Liga
törekvéseit, mert minden e réven begyült
fillér egy-egy megmentett kis lélek váltság
dija. A sorsjegyek ára darabonként 1 korona
50 fillér és kapható minden dohánytőzsdében
Sorozás. A márciusi sorozást — tudvalevő — elhalasztották és májusban tartják
meg. A sorozás városunkban tartatik meg a
következő sorrendben: Május 3-án Jánosháza
nagyközségi, Jánoshaza-vidéki, pápóczi kör
jegyzőségek; május 4-én vönöczki, kemenesmagasi, magyargencsi, sági körjegyzőségek;
május 5-én: Czel Időmül k-vidéki, ostliasszonyfai, kisköcski, simoiiyi körjegyzőségek; május
6-án: (Celldömölk-nagy községi, egyházaskeszői
és bobai körjegyzőségek.
Leégett tejcsarnok. Kemenesszentmártnnban szerdán a tejcsarnok ismeretlen ok
ból kigyulladt és teljesen leégett.
Járvány. Magyargcncsen a vörheny lé
pett fel; a gyermekeit közül többen meg
betegedtek.

akik a tegnap vívott véres ütközetben haltak mondja meg édes anyámnak, hogy . . . ne
hősi halált az édes hazáért
sírjon . . . utánam . . . a j ó Isten . . . majd
Bizony véres ütközet volt A sebesül majd . . . meg . . . meg . . . segiti . .
teket hordozó katonák ugyancsak belefáradtak a
Az a gonosz golyó jól talált Az ifjú
munkába, míg a sok szerencsétlent el tudják hős lezárta szemét s pár ' perc múlva m á r
Három nap múlva mentek tovább a vinni az orvosok elé. Velük j á r a magyar
nem fájt a mély seb.
huszárok. Végh Peri is velük ment, hiába vezér is, Bátori Schulz Bódog ezredes. Nem
Szinte önkéntelenül borultak térdre - a
sírt utána az édes anyja. Mert hát sirt ke kötelességből teszi, de tudja, mily jól esik a
kemény katonák ifja bajtársuk mellett s raig
servesen Végh Istvánné, hasztalan iparkodott szegény sebesülteknek, ha látják, hogy nem
csendesen imádkoztak, fájó könycseppek pe
magát''megerősíteni, hiába vigasztalta fia, feledkezik meg róluk parancsnokuk.
regtek végig marcona vonásaikon.
- —hogy- majd csak lesz valaki, a k i pótolja az 0
*"~ Torortágyn mellett alig•serdülű'gyerniekhelyét, észre sem veszi majd, hogy nincs itt ifju fekszik. Mellén találta az ellenséges golyó,
. •-* •
hon Ferikéje. Utolsó szava is ez volt a kis már alig lélekzik. Az ezredes résztvevőén
A bodrogkeresztnri csatamezőt az ütkö
vitéznek :
hajlik leiéje, ekkor a kis tüzér fölveti üvegesedő zet évfordulóján minden évben fölkeresi egy
•r^sx—:— Aztán ne sírjon á m utánam, édes szemét és megismeri szeretett parancsnokát, gyászba öltözött Özvegyasszony. Oda megy a
a n y á m . Hiszen tudja, hogy el kell mennem! ki olyan nagyon kedvelte őt
mező közepén domboruló sirdombhoz, r á 
A haza h l !
— Ezredes ur! talál t-e az ágyúm? — borul az egyszerű fakeresztre s buzgón i m á d 
Kérdi halk hangon, melyen megérzik már a kozik. — Azután koszorút lesz a ' sirra. :A
Borongó félhomály 01 Bodrog-Keresztur halál lehelete.
koszorú, széles, fekete szalagján- r néhány szó
mezején. A nap fülkelt már, de sugarai még
— Talált, gyermekem. Öt németet küldött olvasható:
ném- tarifák átluMoh* a sort tavasai ködön. a másvilágra.
•Kis tüzérének — a felejteni nem tudó
Talán azért nem akar kisütni, hogy ne lássa
— Akkor nyugodtan halok meg . . . édesanya <
• • • ; ' • :
annak a sok dereit honvédnek a holttestét, De még valamit Ezredes nr, szépen kérem,
Rikler Áko*

• •
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hogy kipihenje önkény tes száműzetési helyére
vezető utjának testi és az otthon kiáltott
inlrikáktó) agyon zaklatott lelkének fáradal
mait. Ez a hir terjedt szét egy hete váró- j
sunkban és sokan siettek a nagy megtisztel- i
telesben részesült szállába, hogy lássák azt a ,
herceget élve, akinek csaknem sikerűit egész '
Európát lángba borítani. Mások ellenben
köpenicki kapitányi véltek benne ..{elfedezni,
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lásával mentse iríeg a" Rössüffi^Iüzéumot, Í Ö
korona ellenében megküldjük Hoch János:
Rákócyné cimü diszművét Ebből, amiből 20
koronás szalon kiadás is van, 100—150 ko
ronáért megküldjük a Kossuth Lajos azt
izente cimü hatalmas képet, mely 170 cm.
szélességével és 130 cm. magasságával a leg
nagyobb színes olajnyomat a kontinensen. A
100 koronás kép egyszerű keretű, a 150 ko
ronás arasznyi széles, díszes arany keretben

. A höfgy elájult, én fellélegzetlein, a ka
lap pedig bevándorolt a kerékpárok közé. —
AZ emberiség jóvoltának érdekében sietve.
közöljük le ezen rendelkezést s ajánljuk a
MÁV. figyelmébe . . .
Tüz Ságon Hétfő és kedd közötti éjje
len az égboltozat Ság-felőli horizontját nagy
világosság lepte el, miből tűzoltóink nagy tűzre
következtettek. A gyors felkészülés, hagy a|ipái-aiii-.-íti-'töitent kivonulás meg elég jókor
történt, mert bár Ságon a kigyulladt házat
megmenteni nem leheteti, de a nagy—KzélaaSjSS is innaDO, mert egy huncut krajcár ván. Tárgya fenséges, a kerete ehhez méltó. viharban a tüz lovaierjedéséi megakadályoz
nélkül foglalta el kényelmes szállóbeli laká Ezeket a kiadványokat rendeljük meg és a hatták.
sat Pedig mindkét véleményben leledzők csa Kossuth-Muzeum
legillcdelmesebb nemzeti
Magyar Otthon. Olvasóink becses figyel
lódtak, mert a különös vendég se herceg, se gyűjteményünk meg lesz mentve, mely Buda mébe ajánljuk a Budapesten VIII., Föherczeg
kapitány nem volt, hanem csak egy pórul pesten' V i l i . Népszihház-Btca 23: sz. a. v.
Sáudor-utcza 30. szám alatl levő Magyar Ott
j á r t ifjú — tengerész-kadét, kinek tapaszta
Virágos ablakok. Édes anyák, ültesse hont. Mérsékelt árban < mar 3 Kor.-tól feljebb)
latlanságát ügyesen kihasználta valami notó tek virágot! Ha nincs kertetek, ültessetek teljes ellátási, külön bejáratú, szépen butororius gazember. A mult szombaton ugyanis virágcserépbe s tegyétek az ablakokba. Hadd zottszobákat lehel olt bérelni.Csoportos jelent
a pályaudvarról vasutasok által kísért, uni legyen színes, virágos, illatos a celii utca ! kezőknek, utazóknak, turistáknak, hivatalnokok
formisba öltözött ifjú állított be Mészáros Neveljétek leányatokat, fiatokat a virág sze nak, tanároknak stb. megfelelő kedvezmény.
szállótulajdonoshoz, ott előadta, hogy vasúti retetére. Tanítsátok meg őket a költő szavaira: Villanyvilágítás. Tükrösszekrények!
25 és 30 koronáért készít mérték
rabló áldozata lett, aki Grácból Budapestre i virág^és erény^ atyafiak Fjjy «7irrmn m*itmenetközben egy megkínált cigaretta által vérmódon élnek. Intsétek őket: •Szeresd a után, a legelegánsabb kivitelben finom gyapjur
elkábította és mindenéből kifosztotta. Neve virágot és ne féltsd szivedet, mer i ki azt maradékokból
egy öltönyt vagy
felöltőt
zetesen elvette tőle 300 koronát tartalmazó szereti, rossz emb> r nem lehet !« Bájos, egy az >Amerikai Rendszerű Verseny-Szabóság'
pénztárcáját, melyben vasúti menetjegye is szerű szavakban mily nagy igazság! A fővá Budapest, VI., Szerecsen-uica 1. I I . era. 40.
benne volt, revolverét és kardját s aztán rosban évek óta hangzik a jelszó: virágot Vidékre minták és iiiérlékvételi utasítás
valamely állomáson leugrott Mészáros, mint az ablakokba? Meg is cselekszik. Virágosak bérmentve.
jó emberismerő, mindjárt l á t t a , hogy nem az ablakok, az erkélyek. Örökös tavasz mo
Strassnof-féle alakkal áll szemben é s felaján solyog á járókelőkre. A fővárost követik a
lotta szállodáját részére addig is, mig a táv nagy és kis városok. Legelöl jár Kassa, amely
iratilag hazulról k é r t pénzbeli segítség meg nek Szépítő Egyesülete az idei nyáron két
érkezik. A pórul járt Keheldorfer Jakab — száz korona díjjal jutalmazza a legszebb v i mert igy hívták a herceget — a Marburgtól rágos ablak és erkély tulajdonosát M>nnyjv»i
60 kilométernyire fekvő Gilli városba való felette áll ez az ablakdisz minden m á s tarka
volt és 300 koronáját szabadsági ideje, alatt barkaságnak. De az utcára is gondoljunk. Olt
Budapesten szándékozta elkölteni, csakhogy meredeznek az ormótlan villamos dncok.
esete bebizonyította most előtte, hogy 300 Mennyit szépítene rajtuk itt-ott egy virágko
korona oly kis pénzösszeg, mely csak Sár sár, borostyán, vagy más futóka! Igy csele
várig szokott elég lenni s igy jövőre nagyobb kesznek Németországban is. Mennyire disziti
summát, kell zsebre tenni, de akkor is job ez az á l c á t ' S mennyire neteli a népet, az
ban vigyáznia magára. Végre is a szerencsét ifjúságot a virágnak, a fának szeretetére s
len IIötást néhány napi itt vesztegetés u t á n a ebben a nevelésben benne rejlik a lélek ne
pijsta mentette ki zavarából, aki a hazulról mesítése is.
küldött pénzt kézbesítette neki. Ebből aztán
Mészárost teljesen kielégítve, nagy hála és
magyar vendégszeretet magasztalás közben
Útnak indult — vissza Grac irányába. Igy
állanak elő az emberi életben a romantikák
s önként szövődnek színművekké; néha víg
játék, néha dráma jellegét öltve magára,
vagy mint ez esetben is, fináléja tragikomédia
hatását kelti

Támogassuk

a

Kossuth-Muzeumot.

1848-ra örökké visszaemlékezik a magyar.
Nagy idők voltak azok és nagy emberek a
megteremtői. Áhítattal, kegyelettel kell tekin
tenünk mindenre, ami érré" az időkre emlé
keztet Meg kell becsülnünk a nemzeti küzdel
münkből ránk maradt emléktárgyakat, amelyek
egy szebb jövő kivivására serkentenek bennün
k e t És mi még. sem adjuk meg ezen szent
emléktárgyak leggazdagabb tárházának: „ a
Kossuth-Muzeumnak, ami magasztos hivatá
sánál fogva megilletné. Hivatalos közeink sem
teszik meg kötelességüket A maliban Bánffy,
Széli, Tisza, sőt a Fejérvári kormány is t á 
mogatta a Kossuth-Muzeumot, csak a mai
nemzeti kormány nem tesz érdekében semmit.
Ezért fordulunk a hazafias magyar társada
lomhoz, amelybe egyedüli reményünket he
lyezzük, hogy a múzeum kiadványainak vásár

Kigyulladt asztalosmúhely
Kedden
délelőtt 9 órakor komoly veszély fenyegette
Klauszl jjosasztalos-múhelyét; a felgyülemlett
gyalulorgács tüzet fogott s hirtelen nagy láng
gal kezdett égni. Jókor még, de nagy erő
feszítéssel sikerült eloltani, mielőtt még nagy
kárt okozott volna.

A nagy nói kalap esete. A V. H.-ban
olvastuk: Lapunk egyi munkatársától, ki je
lenleg Svájcba utazik, kaplak a következő
örvendetes liirt: Hárman üllünk egy vasúti
kocsiban: egy hölgy, egy kalap, meg én.
Mondanom sem kell talán, hogy a kalap nem
sokkal volt kisebb, mint a j ó Bekkerné vásári
ernyője — lévén az a kalap: modern női
kalap. Kint ragyogott a napsugár, de bennt
a vasúti kocsi bán vészes felleg gyanánt min
dent sötétségbe' borított az a rettenetes kalap.
Minthogy azonban én tiszta alpesi napsugárra
vágytam, panaszommal egy állomáson a fő
nökhöz fordultam, a k i a legnagyobb -megbot
ránkozással hallgatta végi panaszomat s rög
tön intézkedett . . . A hölgyet maga elé ké
rette. Látták már önök, hogy miképen hoz
nak be egy szük ajtón keresztül zongorát ?
Nohát ép ugy vonult be a hölgy, fejét kény
szerűségből derékszögnyire hajtva. A főnők
pedig udvariasan felkérte:
— Nagysád, legyen oly kegyes kalapját
letenni, amennyire az uj tarifa-szabályzat ér
telmében oly kalapok, melyeknek átmérője 80
centiméternél nagyobb — kerékpárok gyanánt
tekintendők és szállitandók!

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a
n. ó. közönséget, hogy
e l s ő r e n d ű c em en tcsövek és cement-la
pokból nagy raktárt
tartok. — Elvállalok
mindenféle betonmun
kát olcsó árban, kifo
gástalanul elkészítve.
olcsón beszerezhető.
Tiaitelettel:

WEISZ

KÁLMÁN.

4, oldal

14. szám.

KEMENESALJA

: : Hnsvéti képeslapokból
óriási választék

Eladó gyümölcsfák!
Gr. ESTERHÁZY SÁNDOR uradalmában.
Alma 60, Körte 80, mmmjt 60 fillér.
:: 100 darab veidénél 10
kedvezmény. ::

Teljesen

Urad

pedálos

tiszttartóság Pnssta Kcmeaos,
n p. Kemenesmagasi . ,.

O K I

D I N K G R E V E NÁNDOR
paplrkereakedésében.

uj,

SCHUNDA-féle
cimbalom.

PÍBISBI

KACSA!

bronzpnlyka, aranysárga és hófehér
orpingtontyuk

melynek á r a 300 K, sürgősen

I S I

eladó 240

tenyósz-tojásokrol á r 

jegyzéket k ü l d :

koronáért. — CDI A KIADÓHIVATALBA ./

Fedák István
többtiörösen kitüntetett

SrECKENPFERH-

SZDGS SÁNDÖRMGf
VI = FIA = 17

- \ KE CERPÁLVÁGÁSAÍ
ü. p. Tapolyhanosfalva.
(Siros-megye.)

Liliomtej-szappan.

bihardioszeqi szölöoltványtermelő-ciég fióktelepe:
CZELLDÖMÖLK, (Vasmegye).

fajbaromff-tenyészete

pattanások ellen.

SyitdrBynlamfifcertési.

• MINDENÜTT

Szőlőoltván y ,

KAPHATÓ.

Bárkinek U i y t n és Wrrm-ntw küldi

szőlóoftvány i s vessző árjegyzéket,
mely minden szőlőbirtokosra nézve
sok hasznos tudnivalót tartalmaz.
Az oltványok Czelldömölkön sze
mélyesen is megtekinthetők. Araim
olcsók és anyagom kifogástalan.

Mi-i-1 ? „— „ P a p a megengedte I Hisz' valódi
Jakobi fele Antinicotin ciparettahüvelyek.
fadobozban.

amerikai és hazr.i csszö:: eladási hirdetmény. ::
A nasyméltóság, FóMmivcIésúgyt niniazteriura
G09OO 13% szánri sinkvinyrendelete szerint vá
logatott, elsó .OUtalva sima- és gyökeres
RTPAfilA-PORTALIS, RUPESTRIS-MONTICOLA é t
I aaMamj amerikai—I ad, vessző,—vatntninl
ugraaily alanyokra nementett, fenti rendelőitek
minden tekintetben megfelelő, a legkiválóbb bor
és oaemeoe-faju

Megkeresések a fióktelep

gyökeres fis- is zöldoltván;, ck.
ogyeainlen á t a d Ilma é s gyökeres vesszük k<en évben nagymennyis.-igben eladásra.

WEB üR TBSTV1

|

vü any-erőre ken
dezett mészáros- és
:: hentes-ára üzlete:
8 I 0 M B ATHEL Y, belsilátor.

Í
V

Lalii:

Ajánljak

BJd-stca 3-lk u á r a .

Figyelem !Csakis „JACOBI"jelzéssel valódj
Minden fadoboz egy érdekes büvészkártyát tartalmaz.

*

naponta frissen vágott

marha-, botja- és
sertés hasainkat,
azonfelül saját gyártmányú k t l b i siallkat, úgymint: pariser, savalaáé, .. fraakfarter, - formás
virsli, krakaner, sonkakalbási,
kriaolia, debreceni, augsbnrgi
extrakalbász, szalámi és u á r a s kaikász, hnsos kalbáss nyersen
füstölve, nyelv és sertés- és máj
bájtok. Naponta frissen kaphatók
mindennemű füstölt husak nyer-^
'sea'éslfolfén, 'tatosxá^lTIssén''
füstöltea

BADACSONYVIDÉKI SZÓLÓTELEP
I H l H t é l l . TAPOLCA, a Balaton mellett.

Zálogház átvétel.
Van

szerencsém

Czelldömölk és vidéke érdekelt közönségét tisz

telettel értesíteni, miszerint =

a huszonynyolc i r i t t

fennálló =—

Schlesinger-fele

z á l o g fiz l e i é t
S ^ ^ i ^ M i l ^ ^

kezdte

éa nagyban.
M.gr.ideléseket i g y helyben, sünt vidéken
• t a t o t kltsolgálAs mellett gyorsan M l l S l H
ZJviló tiaitelsttel:

Weber Testvérek
Naponta postai szétkildés

= r = r _ a z eddigi szolid alapon, nevem-alatt togom folytatni
Kiváló tisztdlettel

6 e i st

Mór

zálogház tulajdonos, Pápa.

!t l'nVgreve Nándor könyvnyomdájában CzelMíImölk.
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