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Befizetési i r t : Egésa érre 8 korona, mié 
korona^ negyedévre sfSSfSSSE • • 

Egres szám ára darabonként 20 IWér. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Pinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölköd 
ide intézendők a szellemi reszt illető közieméin i if 

hirdetések és mindennemű pénzillet«'kek. 

Pünkösd napján. 
A pünkösd a szentlélek eljövetelé

nek, a hitben való megerősödésnek, a 
meggyőződés bátorságának az ünnepe. 
E napon szállta meg a szentlélek a 
félénken elzárkózott apostolokat, akik 
fölbátorodának' és mentek - hirdetni az 
igét, mely alapjává vált a keresztény 
modern civilizációnak, a hamisítatlan 
fölvilágosodásnak. 

A szegény apostolokban megerő
södött a hit, SZÍVÜK eltelt bátorsággal s 
mint optimisták, bíztak a Mesterben s 
az ő tanításának életrevalóságában; 
ebből merítettek erőt a munkához, bá
torságot az ige hirdetéséhez, a szenve
dések eltűréséhez és a vértanusághoz. 

Nagyot alkotni csak optimizmussal 
lehet, mig pesszimizmussal a jó ügy 
fejlődését hátráltatjuk, a lelkes munká
sok munkakedvét szegjük . . . 

Mi, szegény magyarok, látva a sú
lyos bajokat, melyek között hazánk 
jelenleg is vergődik, éppen mint a jó 
apostolok, tele optimizmussal, szintén 
bizva-bizunk abban, hogy nemzetünk 
meg fog küzdeni az őt környező bajokkal. 

Nem - vagyunk vakok, de látjuk, 
hogy sok baj és veszedelem között 
vergődik országunk hajója, mert nem
zetünknek sok a külső és a belső ellen
sége és nincs igazi jó barátja talán 
sehol a.világon. A nemzetnek mindig 
feje fölölt lóg a Damokles-kard. Hor
vát-kérdés, nemzetiségi kérdés, a szo
cializmus által fölszitott osztályharc, 
egész néposztályoknak ebből eredő 
nagyfokú elégedetlensége, kivándorlás, 
veszedelmes elemek bevándorlása, sztráj
kok, a munkátlanságra való hajlam 
megnövekedése, a megélhetési viszonyok 
súlyosbodása, a féktelen luxus stb., 

mindezek-fölérnek egy háború pusztí
tásával. 

Bizony-bizony vannak belső és 
külső bajaink, melyek az emberekét * 
elkeserítik, kishitüvé teszik s ha ezek 
nem ismerik a történelmet, vagy nem 
látják tisztán a mnl t s l w i n t a fr^ggba. 
esve megjövendölik, hogy vége a ma
gyarságnak, veszve van a nemzet, veszve 
a hon: finis Hungáriáéi 

De hát az isteni mester is azt 
mondta tanítványainak : ne legyetek 
kicsinyhitűek ! — Mi is azt kérdezzük: 
volt-e idő, amikor nem voltak bajok s 
vájjon nem volt-e nagyobb baj a tatár
járás, a török hódítás, a német dúlás, 
az elvesztett szabadságharc után követ
kezett rémaralom? — Vagy a sok 
elemi csapás: pestis, kolera, országos 
árvizek, éhínség, a tüdővész pusztítása 
és sok minden más veszedelem? 

K á i n . 
Irta: D Lull Geleau. Spanyol eredetiből fordította: 

Jisdi BeraaraU. 
(Foljruui.) 

„ — Édes fiam, én édes fiam, egyetlen 
fiam: — kiáltozta kétségbeesett hangon, zá
pormód hullatva könnyeit Miguel azonköz
ben, a ki sirt, mint valami gyerek, másik 
felöl ölelgette s észrevétlenül harminc reált 
csúsztatott zubbonya zsebébe: takarékosságá
nak eredményét; homloka verejtékét, mun
kája gyümölcsét, élő tanuját annak, mennyi 
mindent tagadott meg magától. Szentséges 
édesapai szeretet, mennyire megtéped a lel
ket őszinte gyöngédségedben: 

Szól már a csengő, mely jelzi a vonat 
indulását, Perico, sajgó szívvel rohan beszállni' 
mielőtt mozgásba jő. Joaquina még egyszer 
megakarja ölelni, ám a vonat már megin
dult. Egész hozzá merészkedik, nem gpn-
dofvá meg, mit tesz, s mar-már a Töl hágóra 
lép, ajkával érinti fia homlokát, de ereje el

hagyja s mint zsák, tehetetlenül esik véres 
fejjel a pályára. 

De hát mit törődik vele, csakhogy sike
rült még egy utolsó csókot adnia kedves 
fiának? . . , 

m. 
Egy malomkövOn üldögélt Roque s 

különféle ügyességekre tanított egy borz
kutyát, a melynek kártevő kedvében elvag
dalta tarkát és fülét. 

— Amott jön egy királypárti — szólt 
és fölemelte a pálcát. 

S a kutya ugatott, ide-oda szaladgált, 
dühösen forgólódra, mintha megveszett 
volna. 

— Amott jön egy köztársasági — szólt 
a botot leeresztve. 

S a kutya ugrándozva ment hozzá, hí
zelegve nyöszörgött s alázatosan simult a 
lábához. 

A legény arcáról lerítt az embertelen 

eredménye, a mely homlokán, mint valami 
diadémot, viseli a szemtelenséget, mint a 

I hogy pajzsul a bün maga előtt hordja a 
["förtelmes szemérmetlenséget. Látva őt a 

falra támaszkodni, lecsúszott övvel, a mely 
alól előtűnt az inge, hátralökött kalappal s 
szünet nélkül kínozva szegény kutyáját, 
néhány mór ősre valló azon családi vonást 
lehetett volna rajta észrevenni, a mely mitsem 
törődve ama dicsőséges romokkal, melyeken 
aludni szokott, közvetlen szomszédságukban 
el tud beszélni a kényelmes élet kellemetes
ségeiről s az emberi pompa semmis voltáról, 
a mely mint ez a Siduena várkastély is, 
régre is romba dől. Méltó híve annak a kor
nak, melyben a valóság eltörli a tanulságos 
példa emlékét; melyben a magasztalt anyag 
harcra mer keim a tagadásba vett lélekkel; 
melyben a has régre leveri az észt s a mi 
még rosszabb: magát a lelkiismeretetI 

Joaquina, a ki a kapuküszöbön üldö
gélt, kukoricát morzsolt, olykor-olykor elmo
solyodott, látra azt az otromba figyelmet, a 

IjdeaVi R«isjn**m»|»ji h;,)i <\ti\l 11 il kö ie t toy 
De igen beleszerettél, te gyerek, 

szólt neki régre. — Bizony, ha négy lábra 

Tibortz Sándor 1 - Elvállal mindennemű férfi ts nui angol és francia szabású 

r u k a k k é s z í t é s é t -

íéríi és női angol és francia stzabó 

C E - I . I . i > ö t J < " » I . - < , S á t f i - u . (Takács-házi -

íéríi és női angol és francia stzabó 

C E - I . I . i > ö t J < " » I . - < , S á t f i - u . (Takács-házi - < 'Lávaglő és sporíöüönyök kitűnő szabásban. 
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Magyarországon ezelőtt 4—5 évvel 
is volt szocializmus, de csak az Alföl
dön a módosabb kisbirtokos parasztsá-
ságot sikerült, és ott is csak egyes vi
dékeken, a hatóságok ellen — a föld
osztás ideájával — fölizgatni; de ott is 
hamar belátta a nép, hogy az izgatás 

—mögött a zavarosban halászni szeretó 
obskúrus alakok állottak. Ereje is csak 

• akkor volt a szocializmusnak, mikor 
hatalmas egyének vették azt pártfogá-

. sukba. És. ez a szocializmus az édes 
anyja a temérdek bajnak, amelyek nem
zetünk és hazánk életerejét gyöngitik. 
Jól mondja egy hírneves államférfiú, 
hogy Magyarországnak tulajdonképen 
csak egy komolyan száinbavehető ellen
sége van: az osztrák birodalmi eszme, 
amelyet ha egykoron, talán még a 
messze jövőben, sikerül e nemzetnek 
legyőznie, a többi ellenség, pl. a nem
zetiségek s a horvátok törekvése, ön
magától veszti erejét és adja föl a 
harcot. 

Szerény kis lapunkban távol van 
tőlünk a politika. Mi a magyar nemzet 
nagy társadalmának ügyeivel foglalkoz
hatunk csak, mert látjuk, hogy sok baj 
és veszedelem között hányódik az ország 
hajója. Mi is optimisták vagyunk, mint 
voltak az' apostolok: elfogadjuk a szent
lelket és megyünk szerteszét az országba, 
hogy megvessük és megerősítsük a 
magyar nemzeti társadalomnak biztos 
alapját. Bízunk nemzetünk világtörténeti 
hivatásában és apostoli buzgósággal hir
detjük a legnagyobb magyar igéit: 
»Nemzetem, csak o jövő lehet korod\' 

Szép piros pünkösd napján kíván
junk áldást hazánkra, nemzetünkre ! 

Pünkösdi bazsarózsák. 
Egy paraszt,~aki többször szokta vál

toztatni a politikai meggyőződését és elvét, 
(különben ez az igazi paraszt politika!) is
mételve átvedlett keresztény-szocialistává, 
miután már tízszer demokrata volt és beállí
tott a plébánoshoz. 

Paraszt: Főtisztelendő ur, tessen en
gem efforinttal kisegétteni a bajombul. 

Plébános: No itt a forint, de most 
már mondja meg, mit tett volna, ha nem 
segítettem volna ki . 

Paraszt: Hát mint afféle szegény mezei 
munkás ember, kénytelen lettem volna nap
számba menni, dolgozni; igy pediglen ma 
munkaszünetet tartok. 

Andris: Meghalt hát az öreg Deres 
koma! 

Pál: Meg a! 
Andris: Tudom, sokan siratják. 
Pál: Siratják biz azt elegen, még a 

patikárius meg a doktor is könyvedzett mi 
kor halálát hallották. 

Andris: Még azo; is? Hiszen csak 
nem voltak rokonaik? 

Pál: Mem a, hanem ho' minden bete
geskedés nélkül egyszeribe meghót 

Orvos: Mi az ördögöt csinál, jóasszony? 
Hiszen én két port rendeltem óránkinL 

A sváb asszony: Igen ám, orvos ur, 
csakhogy az én drága, férjem-uram nem 
akarta ugy pusztán bevenni a port, ostyám 
pedig nem volt, hat gombócban adom be neki. 

Pap: Miért verte meg a feleségét, J á 
nos, már az esküvő utáni napon? 

János: Miért? hát nem is tudja tisz
telendő uram? Hát azér, hogy megverni úgyis 
megkő, hát jobb előbb, mint utóbb. 

Sokalja az atyafi a foghúzásért az egy 
forintot 

— Ejnye tekintetes uram, a bion sok. 

álloál s farkad nőne ki, föl sem is egyene
sednél. 

— Hát hiszen ilyennek szült: a maga 
hibája — felelt vissza Roque. 

— Igaz, én szültelek, fiam, de a mikor 
látom, hogy mint valami malacnak, tétlenül 
múlnak óráid és semmi érdemeset sem tesz. 

— Nekem ugy tetszik! . . . — szakí
totta félbe a vad fin. 

— Abból a kenyérből egyél fiam, a mit 
magad szerzesz — folytatá türelmesen az 
au;a ' • esak sunyit morMol^bogT-a-Tmg-íe' 
lumpolsz, édesapád mint egy marha dolgozik 
ott a narancsos kertben 

— i — Hát ki-parancsóljaTieki, hogy dol
gozzék? . . . A ki kedvére gyötri magát, hát 
csak tegye a halála napjáig. 

— Szegény ember hazában az nap, 
mikor nem dolgoznak, nem is esznek s itt 
sok a fogyasztó, de csak ö maga a szerző. 

— Hisz ha azt akarja, hogy eltartsák, 
csak menjen a menedékházba, ott majd el
u n j á k . 

— Fogd be, fogdLbe a szádat; megér-
demlenéd, hogy kimessék a nyelvedet, a mely 

igy beszél az édesapjáról, s kutyák elébe 
vessék! . . . Az a gonosz szellemed tanított 
erre, a mely a klubbokba visz, melyek bizony 
neked is, nekem is vesztünket okozzák? . . . 

— Én azt teszem, a mi nekem tetszik, 
magának pedig semmi köze ahhoz, hogy én 
mit teszek. 

—• Van közöm, még pedig nagyon is: 
ha még az ing sem a tied, a mely rajtad 
van, mennyivel inkább az akarat 

— Eh, hagyjon békét s tegyen békót a 
.nyalveiel -*rr-feleset* •-•vissza -Roqne- -azzal a 
.mégvető (elsőbbséggel, mely sajátja annak a 
saabadjára jnlott fiúnak, a ki városból jött 
falura. - . \ 

— Eredj, te Káin-lelke te, majd még 
a pokolban feneklesz meg! . . . A rossz 
gyermek rosszul él s még rosszabbul hal meg. 

— Prédikálunk? . . . Hát csak rajta, 
páter, egyik fülemen be, a másikon ki — 
feleié Roque vállát vonogatva. 

S édesanyja bosszantására eltávozott, 
valami forradalmi dalt énekeire. 

A szegény anya szótlanul dolgozott to-
rább, miközben titkos, lomha könnyek gurul-

22 . szám. 

A mi kondásunk négyszer is körülhurcolt az 
udvaron, mig kihúzta az odvas fogamat és 
csak négy krajcárt kért: a tekintetes ur meg 
egyszeribe kiveszi s mégis eppöngőt kér. 

Ur: Hallom, sokat torzsalkodnak kend
tek fi papjokkal. 

Paraszt: Hát instálom, tehetünk mi 
arról, ha a pájinkát ű nem szereti? 

Két szolgája volt a nagyságos asszony
nak: a Nani meg a Zsuzsi. 

— Hallod-e Zsuzsi, hát Nani hol van? 
— Bizonyosan a malacokat eteti, — 

válaszol Zsuzsi bizonytalanul, mire épen be 
lép Nani. . . 

— Hol voltál Nani? 
— Hát csókolom kezeit, az urfiaknak 

vittem be a reggelit 

Hegrutn: Jelentem alásan, káplár uram, 
ez a nadrág kicsi. 

Káplár: Az nem igaz, hanem kend 
nagy — szamár! 

Apa: Aztán hát szeret-e téged az az 
András igazán? 

Leány: Már hogyne szeretne, édes 
apám! Hiszen a mult vasárnap is csak én 
miattam itta le magát. 

Parasztgazda: Instálom, hol lakik a 
rha doktor? 

Városi ur: (iugerülten) Mit tudom én, 
buta paraszt-

Parasztgazda: (higgadtan) Hm, hát az 
ur még soh'sem volt beteg? 

Régen 

I . 
Te kartonszoknyás kis lányka voltál, 
Én iskolába járó kis deák. 
Ép ugy mint mostan-bóditó tavasz volt 
És illatol lehelt minden virág. 

Emlékszel-e? . . Mig koszorúba fűztük 
A tarka rét színes virágait, 

tak végig arcán, melyeket Roque nyers ön
zése s gonosz természete csalt ki folyton 
szeméből. S valamint az emlékezés a szen
vedés kimeríthetetlen forrása, mikor eszünkbe 
jntlatja annak szeretetét, a ki már nem, 
vagy tőlünk távol él: az ő bánata is nőtt, 
midőn egybevetette Roque" s másik fia, az 
oly szerető és szeretett Perico viselkedését. 

— Majd visszajön — szólt magában. 
S a reménység, a jövendő jóval bizta

tója, megédesítette szivében az elmúlt jónak 
nyomán támadt szomorúságra való emlé
kezést 

Ily szomorú gondolatokba elmerülve, 
Joaquina nem vette észre azt a hosszú, cson
tos embert, a ki sietve jött le a dombról s 
épen vele szemben állt meg. 

— Áldás, békesség! — szólt keresetten 
- — Teringettét!— pattant föl Joaquina 

fölugorva. — De megijesztett! 
— Oly rut vagyok, hogy meglehet ijedni 

tőlem? — kérdezé az ujon é rkeze t t—'— 
— Hát iszen, ha igaz, hogy a csuklás 

ijedséggel gyógyul, maga már pusztán az 
arcával is megszünteti. 

(Folyt, köv.) 
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Bohó szívvel ezrivel szövögettük—'• 
Az ifja évek legszebb álmait 

És jártunk-keltünk reggeltől napestig. 
Játékunk félbe csak akkor maradt, 
Ha — kifáradva — leültünk pihenni 
A patakmenti árnyas fák alatt 

Miről se tudva, dalolgatva, játszva, 
Oly gyorsan- teltek-multak a napok 
S hogy játékinkat elölről, kezdhessük 
Csupán azért vártuk a holnapot 

n. 
Tavasz van most is. A virágos fákon 
Most is dalol a lombok kOzt madár. 
Minden a régi, épen ugy mintákkor, 
Csak te, meg én nem vagyunk ifjak már. 

Az ifjn évek gondtalan világa 
Elmúlott régen, gyorsan tova szállt, 
Az álom kergetés, a dal, a játék 
Snlyos robot, nehéz munkára vállt 

A terhes élet igáját vonszolva 
Oly lassan mulnak-telnek a napok. 
Mióta eljöttem arról a tájról, 
Azóta oly elhagyott vagyok. 

Titokban meg-megsiratgatom most is, 
— Igy tavasszal, mikor sok a virág — 
Azt az időt, mikor te kis lány voltál 
JS én iskolába járó kis deák. 

Nóvák Pál 

H Í R E K . 

Szenzációs találmány. 
Tökéletes repülőgép feltalálása máv. 

alkalmazottak által 
A repülés problémájának sikeres meg

oldásában eddigelé ezrek, talán milliók fára
doztak már, de hiába. Most azonban — ugy 
értesülünk — a megoldandó feladat nem rej
tély többé. Mienk a diadal és a dicsőség, 
miénk a magyaroké. A „Budapesti Hírlap" 
pár nap előtt a feltalálóktól nyert levélbeli 
értesülésből kifolyólag megemlékezett erről a 
repülőgépről, de röviden, mert — talán — 
nem hisz ő maga sem benne, különösen ak
kor, mikor ehhez a feltaláláshoz szerény egy
szeri! emberek neve füzédik. Pedig most ko
molyan kell vennünk e hírt, mert a 2 méter 
hosszú és 15 m. magasságú gép eiős szél
ben próbautjában remekül működőit Pados 
Jenő celldömölki állomási felvigyázó és Kos-
tik Lajos fehérzichyfalvai áll. elöljárók a 
nagy hírnévre és világdicsőségre pályázó fel
találók. A kis gépet f. hó 21-én reggel eresz
telték el útjára Zichyfalván. Az erős óra
szerkezet süvitő hangok kíséretében ragadla 
fel függőleges irányban a gépet a levegőbe, 
majd 30 méternyi magasságban vízszintes 
irányban haladt tovább, mígnem egyszerre 
visszafordult és széllel szemben ugyanazon 
uton visszatért. Kzen utja 4 kilométeres volt 
és.-3 perc alatt telte vneg. A gép az előre 
beállított és motort pótló oranwszerkezat ál

tal hajtatott és irányittatott. A sikeres próba 
után két nappal egyik külföldi kormány had
ügyi megbízottja Zichyfalván termett és 200 
ezer korona támogatást ajánlott fel égy nagy 
gép létesítéséhez és a rajz megvételére nézve 
ajánlatot tett, mit azonban nem fogadtak el. 
A feltalálók most egy 30 méteres és 2 drb. 
egyenként 100 lóerős motorral construál*. 
repülőgépet akarnak készíteni, melynek ön
súly 800—fcÖŐO kgr., hordképessége ugyan
annyi lenne. Természetesen ezt csak állami 
támogatással állithatják elő, melyért most 
folyamodnak gróf Zichy Raffael protektorá
tusa alatt A találmány legfőbb nevezetessége 
az, hogy helyben függőlegesen száll fel a 
magasba ott órákig is elállhat, előre., hátra 
biztosan halad és le nem eshet A feltalálók 
különben intelligens emberek és siker esetén 
számos más találmányt fognak még előállí
tani, mint pl. 14 napig is viz alatt járó ha
j ó t mértani pontossággal működő katonai 
távolságmérőt, szél sebességét és irányát 
papírra leíró készüléket stb. Ajánljuk a fel
találó zseniket kormányunk támogatására, 
nehogy idegen államok vegyék őket pártfo
gásukba. 

Áthelyeiett állomásfőnök Cdvardy 
Miklós, Janosháza állomásnak főnöke ugyamly 
minőségben Pápára helyeztetett á t A jános
háziak mélyen lájlalják Ddvardy távozását, 
mert lojalitásánál fogva közbecsülésben állott 
előttük. 

Erzsébei-nöegylet mulatsága. A mulat
ság rendezői felkérik azokat, akik véletlen 
folytán nem hivattak meg a mulatságra és a 
meghívásra igényt tartanak, forduljanak a 
rendezőséghez. 

Aranylakodalom. Szép és lélekemelő 
ünnepélynek voltak szemtanúi Kenyéri és a 
szomszéd község lakói Ugyanis Szatlmayer 
János kántortanító folyó hó 27-én ünnepelte 
házasságának 50 éves jubileumát. Délelőtt 
10 órakor a róm. kath. templomot majd 
zsúfolásig megtöltötte a hivők serege. A ke
nyéri plébános igen szép beszédet mondott a 
házaspárra; ennek végeztével a templomból 

Halálozás Szabó László tokorcsi tanító 
17 éves Endre fia, aki a soproni tanítóképző 
Dl. éves növendéke, f. hó 26-én elhunyt 

Hanüs 20 filléresek. A janosházai 
országos vásárban Mankovics Sándor sümegi 
lakos hamis 20 filléresekkel fizetett, de a 
portyázó csendőrök rajtacsípték s a celldö
mölki járásbíróságnál feljelentették. 

Ismeretlen csavargók. A baloisai erdő
szélen máj 23-án a jánosházai csendőrök két 
gyanús alakkal találkoztak, kiknél semmiféle 
igazolványt nem találtak, hanem 197 korona 
készpénzt (néhány ropogós 50 K bankjegy). 
A csendőrök a celldömölki szolgabírói hiva
talhoz kisérték őket 

AZ Országos Magyar Gazdasági egye
sületben lázasan készülődnek június 5-ére és 
ti-ikara. Ötödikén nyílik meg az országos 
állatkiállitas. Hatodikán d. e. tartják meg az 
országos gazdagyülést, d. u. pedig a nemzet
közi tejgazdasági kongresszust. Az ünnepi meg
nyitásra József kir. herceget is várják. — 

Egy szenzációs találmány. Amin az 
egész világ mechanikusai eddig hiába törték 
a fejüket, megcsinálta azt a magyar ember 
Vasváron. Szett Ignác volt gőzmalomtulajdo
nos egy olyan praktikus vasúti kapcsoló ké
szüléket szerkesztett, amely egyszerre elejét 
fogja venni az ezzel járó szerencsétlenségek
nek s lehetőre teszi a vonatok igen gyors 
leszerelését Szeitl többeknek mutatta a ta
lálmányát, akik art nagyszerűen sikerültnek 
jelentették ki. 

Tüx N.-Kereszturon. Tompa Pál ke
resztúri lakos szérüs-kertjében máj. 23-án 
egy szekér szalma ismeretlen okból kigyulladt, 
de a tűzoltók gyors megjelenése iolytán, da
cára a nagy szárazságnak, csakkamar el
oltották. 

Egy hézagpótló diizmunkáróL Testet 
edző, lelket üdítő klimatikus gyógyhelyeinket 
és csodás hatású ásványvízforrásainkat még 
mindig nem eléggé ismeri, tehát nem is mél
tathatja kellőképen a magyar közönség. Ezen 
a bajon segít a Magyar fürdőkaiaus, me
lyet Erdős József szerkeszt immár harmadik 
éve épen olyan, szeretettel, mint szakérte

kiindulva az utcán a község érdemes bírája a i lemmeL E rendkívül hasznos könyv, melynek 
község nevében igen megható szavakkal üd
vözölte volt tanítóját Szűnni nem akaró él
jenzés közt haladt a menet a tanítói lak felé. 
Alig maradt szem, mely ne könnyezett volna 
szeretett Unitójuk amaz örömén, hogy ezen 
napot is megérhette családja és a község A 
lefolyt 1908. évben pedig ott működése 50 
éves jubileumát ünnepelte. 

A celldömölki Kossnth-ptrt gyűlése 
A celldömölki választókerület függetlenségi és 
48-as Kossuth-párt végrehajtó bizottsága f. é. 
június 3-án délelőtt 11 órakor Celldömölkön, 
a párthelyiségben (Tóry-féle vendéglő nagy
termében) gyűlést tart 

Méhészet Mult szerdán délután a vá
rosháza tanácstermében kevés érdeklődő előtt 
tartott előadást a méhészetről és annak hasz-

J náról Pataki Béla I I . kerületi méhészeti szak
tanár. Az elméleti után a hallgatók Vincze 
N. kertjébe vonultak, hol a jökarhan levő 
méhesnél gyakorlatilag is sok hasznosat mu-
lalaU-a-aaafctoBáfr 4*»r-többwi 'foglaikdzffitn aTTTióTHbas 
e kevés fáradsággal is sok hasznot hajtó 
méhészettel! 

Talált pénz. Dorcal Lajos felsőmesteri 
vendéglős 8 eves József fia uton játszadozva, 
egy bokor mellett duzzadt erszényt talált, 
melyben több, mint 200 korona volt A 
fiúcska a pénzt átadta édesapjának, aki be
csületes kötelességgel a károsult Takács Jó
zsef nyőgéri marhakereskedőnek önkényt kéz
besítette. Takács annyira megörült pénzének 
megtalálásán, hogy a fiacskának tüstént adott 

o- előle — I 111« i ; 

nyomdai kiállítása is művészies, most jelent 
meg harmadik kiadásban, 332 oldal terjede
lemben, gyönyörű képekkel illusztrálva. Az 
ügyesen összeállított, könnyen áttekinthető, 
hézagpótló munka, magyar és német nyelven 
ismerteti a magyar fürdőket, gyógyhelyeket, 
nyaraló telepeket, szanatóriumokat, viz- és 
magángyógyintézeteket, nemkülönben a hazai 
ásvány- és gyógyvizeket A gondos leirás 
nemcsak a fürdőtelepeket ismerteti hanem a 
gyógyvizek elemezését, a gyógy javallatokat, a 
lakás, élelmezési és árviszonyokat, a fürdők 
társadalmi művészeti, szórakozási és sportéle
tének, közlekedési viszonyainak ismertetését 
is, szóval mindazt közli, amire a fürdőző kö
zönségnek nélkülözhetetlen szüksége van. A 
munka szerkesztője igazán dicséretes és si
keres munkát végzett, amidőn szakavatott 
tollal vette kezébe a hazai fürdők ügyét, pro
dukálván olyat, aminőt eddig sajnálattal kel
lett nélkülöznünk irodalmunk ezen ágáb 

szerkesztője valóban meg
érdemli a legteljesebb elismerést ezen haza
fias vállalkozásaért, mert á munka igazán 
hivatva van arra, hogy a nagyközönség előtt 
helyes világításban "mutassa be a magyar' 
fürdőket es ez által gátat vessen a magyar
ságtól a külföld lürdöibe és külföldi ásvány
vizekért kiözönlő sok miilónak. — A disz-
müvet, mely határozott nyeresége irodai-. 
munknak, ajánljuk figyelmébe a fUrdözókö-
zönséghek, mert ezen a maga nemében egye
dül álló munka' tüzetesen ismerteti a hazai 

fürdő- és forrá«visz'>nyökat A -tii-/< iflen 
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bekötőit munka az ország, valamennyi 
vasúti es hajoMlkejében, orvosoknál, szállo
dákban és casinokban nyer díjmentes elhe
lyezést A díszmunka megrendelhető a ma
gyar fibxWcálaia kiadókivatalában, Budapest 
V l , EOtvos utca 36. 1/9. 

Olaszország ét a magyar állatte
nyésztés Állattenyésztésünknek az elmúlt 
esztendő, de az idei sem kedvezett. A 
szarvasmarhaallománynak nem volt takar
mánya s a takarmányinség következtében a 
szarvasmarha árzr tetemesen csökkent. Most, 
hogy kihajtott a legelő, könnyebben lehet 
etetni a jószágot csakhogy az állomány ter
mészetesen nagyon, megfogyott 

Vittek sokat Ausztriába, vittek Olasz
országba és vittek sokat a hazai vágóhi
dakra. Olaszországba 1908. augusztus 1-től 
1909. március 1-éig a következő mennyiséget 
vittek ki Magyarországból: 

Vágó ökör 
Igás ökör 
Vágó bika 
Vágó tehén 
Tinó 
üsző 
Borjú 
O-szesen 

8204 darab 
1090 „ 
4724 „ 
8823 „ 

23082 „ 
21036 „ 

1040 „ 
Ö7999 darab 

Valószínű, hogy ennek a nagy kivitelnek 
kedvező hatása lesz őszre, amikorra jelenté
kenyen emelkedő árakra számíthatnak, akik
nek eladó marhájuk lesz. 

SegéájegyzSi állások szerverese. Já
rásunk területén, különösen a nagyobb közsé
gekben már annyira felszaporodott a jegyzők 
teendője, hogy egyedül végezni képtelenek. 
Varosunk főszolgabiraja ez okból kifolyólag 
előterjesztést tett az alispánhoz, kérve őt, 
hogy néhány nagyobb lélekszámú Községben 
a jegyzők mellé segédjegyzői állás rendszere
sítése, illetve betöltése iránt intézkedjék. Ta-
kách Márton Mszolgobiró ezen felterjesztésé
vel humánus érzésének adott kifejezést, mert 
jól tudjuk, hogy az a mindnagyobb számban 
leérkező rendeletek foganatosítása egyszer 
csak emberfelettivé válik. 

Jegyzék k iokta tás t . Derezsán Zsig
mond a vas varmegyei földadókataszteri bi
zottság előadója kedden Celldömölkön a járás 
jegyzői karának előadást tartott a földadó-
kataszter kiigazításáról szóló törvény értel
mében a községi elöljáróság feladatát képező 
teendőkről. 

A nemzetköri kertészet i kiállítás 
mÜTéneti tárgydijai. A füldmivelésügyi mi
niszter az országos magyar kertészet által 
1910-ben rendezendő nemzetközi jubiláris 
kertészeti kiállítás kiállítóinak díjazására két 
első állami tiszteletdíj gyanánt értékes képe
ket engedélyezett és pedig az egyik •Pün
kösdi Rózsa. HegedQs Lászlótól, a másik 
• Két Cserépvirág- Baránszky Lászlótól. A 
képek értéke 300—300 korona. Második 
jutalmul 2 drb. 200 koronás pénzdiját enge
délyezett A kiállítás magyar, német és francia 
és programmal szívesen szolgál az országos 
magyar kertészeti egyesület titkári hivatala. 
(Budapest IV. Koronaherceg utca 16.,) 

Fejedelmi aaitalkéailet Valódi arany
ból kelt most általános feltűnést a főváros 
legelőkelőbb utcája: a Kossuth Lajos-utca 
egyik kirakatában, mely előtt a nap bármely 
szakában a bámulok egész tömege áll. A 36 
darabból álló készlet, a Gyermekvédő Liga 
által rendezett tárgy sorsjáték főnyereményét 
képezi s Uíy méreteinél, valamint művészi 
kidolgozását tekintve is igazán fejedelmi és 

ekintv-re. Ha a liga so rs jeg /e j 

• vevői csupán ezen egy nyereményre, pályáz
hatnának, akkor is érthető volna az az élénk 
kereslet, mely e sorsjegyek iránt megnyilvá
nul s mennyivel inkább akkor, ha figyelembe 
vesszük, hogy a liga sorsjegyek mindegyike 
feltétlenül nyer egy arany vagy ezüsttárgyat 
s igy e sorsjegyek vevői úgyszólván minden 
kockázat nélkül még egy humánus intézményt 
is támogathatnak. A kj tehát az elhagyott 
gyermekek nyomorán enyhíteni óhajt és 
emellett még_egy_szép emléktárgyra is szert 
akar. tenni, az siessen és vegyen ezekből a 
sorsjegyekből, melyeknek húzása f. é. július 
1-én lesz és melyek darabonként 1 korona 
50 fillérért az összes dohánytőzsdékben 
kaphatók. 

A balatonvidéki vasat megnyitását 
az építő cég június 10-ére tűzte ki. 

15 é i 30 koronáért készít mérték 
után, a legelegánsabb kivitelbea finom gyapju-
maradékokból egy öltönyt vagy felöltőt 
az -Amerikai Rendszerű Verseny-Szabóság* 
Budapest, VI., Szerecsen-utca 1. II . em. 40 
Vidékre minták és mértékvéteti utasítás 
bérmentve. 

Kedvem. 
l ru : Fráatt La|n. 

Ha jókedvű vagyok most is, 
Mikor tudom, hogy elválunk 
És egymásra talán soha, 
Csak az égben, ha találunk: 
Ne ítélj el, hü szivemet 
Ne gyanúsítsd érte; 
Jó kedvemnek, mosolyomnak 
Úgyis nagy a bére. 

Jól tudom, hogy neked is fáj 
Diáinknak szétválása; 
Ezután csak magad haladsz, 
Örömidnek nem lesz társa. 
Bánatodra vigasztalást 
Lesz-e, aki öntsön? 
Ki lelkedbe látni tudjon 
Ki, mint én, megértsen? . . . 

Nem lesz, nem lesz. Nekünk most már 
Nem nyílik a pirozs rózsa; 
Amely kedvre derítene 
Nem terem több olyan nóta, 
Fejünk fölött kereshetjük, 
Nem süt nap az égen. 
Elszakadt a Ifríecliihur . . . 
Tudod, — én is érzem. 

És ha mégis mosolyogni 
Látsz, mikor együtt vagyunk, 
Pedig talán rövid pár hét 
?. mindörökre elszakadunk: 
Ne érts félre! Játszi kedvem 
Az utolsót futja. 
— A lehulló csillagnak is 
Ragyogó az utja. 

Kürtz Gyula 
•tátija kitűnő longoráit. 

UTtnatra jutányos áron ö l e s ön 5a, 
Javít és hangol m a g a r á i 

é s • p l a n i n o t 

•ápa, Főtér. 

T.ÜRÜttriP.E'Z-SCO 

C ' A i - l h ü 

Legyen a tanítónak jeliénél 
A jó tanító olyan ember, kinek sokkal 

többet tudnia kell, mint amennyit tanit, hogy 
igy értelemmel taníthasson. Magasztos szel
lemmel kell bírnia, hogy magatartásának 
azon méltóságát megőrizze, mely nélkül a 
család és szülőiház bizalmát sohasem sike
rül megnyernie; mindenkinek példányképe lé
vén, mindenkinek tanácscsal szolgálhasson. 
Az állásával legyen megelégedett „Ha az 
Istentől azon magasztos feladattal bízattál 
meg, embereket képezni, — mert hivatatla-
nok nem bírnak azon joggal az iskola szen
télyébe behatolni, — kell, hogy eszményi 
ember légy, vagy legalább törekedned kell 
azzá lenni, másként működésed gyümölcs
telen vagy káros, mert a nevelés terén a 
mester tanítványait csak azzá képezheti, 
amivé ö maga lett. A kezére bízott emberi 
lényeket tanítás és példaadás által nemesítse 
és tökéletesbitse, aki ellenkezőleg cselekszik, 
valóságos bünt követne el az ifjú nemzedék 
ellen, ha neki azon ismereteket nem nyúj
taná, melyek boldogulására okvetlen szüksé
gesek. 

A tanítónak legyen jelleme! Az ifjúság 
reá tekintsen, mint világító toronyra, mely a 
magaslatról ingadozás nélkül fénylik és min
denkor, éj és vihar idejében is, az igaz utat 
megmutatja. Amit a tanító mond, gondol és 
cselekszik, az legyen szép és utánzásra 
méltó. Ingadozás jobbra vagy balra, meg
fosztja öt ugy a nagyok, mint a kicsinyek 
bizalmától; gyáva csúszás-mászás, önállósá
gának önkénytes feladása és rangi méltósá
gának eltagadása, őt a közmegvetésnek teszi 
ki. Az a tanító, aki lelkében vágyat érez 
alázatoskodni és tálat nyalni, legyen »tta«, 
öltsön fel libériái és menjen az előszobába; 
az iskolában nincs számára hely. 

A jellemhez nemes lélek, tiszta érzelem 
lelkiismeret és erős akarat szükséges. Csak 
az, aki ezen magasztos tulajdonokkal rendel
kezik, képes a jót felismerni, a szépet sze
retni, az igazat akarni és a legjobbat tenni, 
csak ilyen egyén méltó arra, hogy tanító és 
nmelö legyen. Az ilyen embert mindenki, 
még feljebbvalója is, tisztelni lógja, mert a 
jellem előtt mindenki meghódol, A jellemhez 

; zonban tapintat is kell, a mely ugy szólván 
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ösztönszerűleg megmutatja mi az illő és mi 
nem, mit kell bizonyos helyzetben tenni, hol 
vannak azon korlátok, melyeken tul menni 
nem szabad. 

A tapintatos tanitó aljasságot sohasem 
fog elkövetni sem fölfelé, sem lefele. 

Tanítványaival való érintkezéseiben 
mindig megtudja találni a helyes mertéket a 
szigor és engedékenység közt. A szülők irán' 
éppen olyan előzékeny és nyájas, mint szi
lárd és hajlithatlan akkor, midőn valamely 
elv megvédése forog fenn. Különös tekintettel 
legyen arra, hogy egy több tanerős iskolánál 
tanitótársávál békességgel 'éljen, ha 'azt 
akarja, hogy működése áldásos legyen! 

A társas életben is osztatlan rokon
szenvvel és mély tisztelettel fogadják, mert 
nála durvaság és önhittség éppen olyan isme
retlen, mint népszerűség utáni hajhászat! bir 
annyi szerénységgel, hogy magát"túlbecsülése 
által ne vakitsa. de viszont jól tudja, mivel 
tartozik hivatásának, méltóságát hogyan kell 
megóvnia. Csak az, ki önmagát becsüli, vív
hatja ki mások becsülését is, aki magát föl
dig lealázza, nincsen joga panaszkodni mások 
általi lealáztatása miatt 

Szinletlen jámborság, szeplőtle i viselet, 
a kötelességnek lelkiismeretes teljesítése, 
nemes büszkeség, meleg szeretet, nyájasság, 
igazságosság, megvesztegethetlen igazságér
zet, megelégedettség, igénytelenség, határtalan 
odaadás és áldozatkészség, a magasztos cél, 
melyet Isten elénk tűzött, mindig szem előtt 
tartása azon drága erényeknek, melyek az 
igazi tanitó szivét ékesítsék, melyek őt a tár
sadalomban minden zaklatás és izgatás, min
den szellemi és anyagi nyomorúság, (melyek 
életét olyan sokszor keserítik,) főié helyezik. 
„Ha tehát a helyzet embere vagy, az igazi 
utat a kövek és tövisek közt is megtalálod." 

„PtMagogHs.'' 

Méhtenyésztés fejlesztése a 
- nép között. 

Irta: F t h í r l i tván. 

Ha körültekintünk falunk népe 
között, ha beszélgetünk egyik-másik 
gazdaemberrel, alig jön eló másról a 
szó, mint a nehéz megélhetésről. Zú
golódnak Isten s ember ellen, mért 
nincs jobb termés, mért kell annyi adót 
fizetni stb. Pedig zúgolódásuk még sen
kin sem segített. Ha jól visszagondol
nának dolgaikra, ha jól megbírálnák 
tetteiket, bizonyosan rájönnének, hogy 
legtöbb esetben önmaguk a hibásak, de 
önszerétetük, — mint minden emberben: 
—. annyira kifejlődött, hogy hibáikat 
mindig másokban keresik. 

Tanulás, a tanultak jól felhaszná
lása, kitartás teszik az embert ugy 
anyagilag, mint szellemileg gazdagabbá, 

Sajnos, a tudásvágy, az elére való 
törekvés a magyar emberben alig van' 
meg, ragaszkodik az anyaföldhöz, ra
gaszkodik Őseinek szokásaihoz, újításról,' 
tanulásról hallani sem akar. 

Ez az oka, hogy a földmivelő nép 

-"—"^EMKNtteALJA ~~ 

zilált anyagi viszonyok közt él, az az 
oka, hogy hibáikat mindig másokban 
találják meg. nem önmagukban. 

Magyarország őstermelő ország. A 
földmivelésnek két osztálya van, u. in. 
a mezei gazdálkodás és a kertészkedés. 

A magyar nép kezdettől fogva 
nmeiig á mezei gazdálkodásnak két 
szavával: a földmiveléssel és az állat
tenyésztéssel foglalkozott. Méhészetről, 
selyemhernyótenyésztésról, kertészetről, 
kivéve a szólótermelést, — háziiparról 
alig lehet szó. 

Pedig mily könnyen foglalkozhatna 
a foldmiveles és állattenyésztés mellett 
az emiitett gazdasági ágakkal bárki is. 

Betakarulás után a gazda henyé
lésnek, tétlenségnek adja magát. Ke
resztül pipázgatja a telet anélkül, hogy 
Istennek a drága napját valami hasz
nosra fordítaná. Amit keres a dolog
időben, elfogyasztja azt télen át. Szám
adása rendesen zéróval, vagy mi még 
rosszabb, mínusz vagyonnal végződik. 

Pedig mily hasznosan tölthetné el 
az időt! 

Minden vidéknek meg vannak a 
maga kiaknázatlan kincsei, igy hát 
mindenki szerezhetne magának mellék
jövedelmet, ha akarná és ha tudná a 
módját. 

De az a baj, hogy sok község lakosa 
nem ismeri azokat a módokat, melyek
kel magának mellékjövedelmet szerez
hetne, sok, ha ismeri is, nem fordítja 
saját hasznára. , . 

A sok mód közül csak a méhészet
ről kívánok megemlékezni. 

A méhészet egyike a legjövedelme
zőbb mellékkeresetnek, mely csekély be
fektetés után hamarosan meghozza busás 
kamatait. 

Magyarország éghajlat viszonyai a 
méhtenyésztés . tekintetében - épen meg
felelő. ' 

Mézelő virágai, melyeknek fajai pár 
százra tehető, mindenhol feltalálhatók. 
A természet mindig terített asztallal 
várja a kis méhecskéket, kik szorgalom
mal, kitartással gyűjtögetik- virigró[-vi
rágra az édes nektáriumot, melyből mé
ret" 'WBITtBrrellT™ -™"^^^^^^^^!^^^ 

Kérdezem, mégis miért nem fog
lalkoznak többen méhészettel; miért nem 
foglalkozik a köznép, kinek csakugyan 
volna alkalma és módja foglalkozni vele? 

felelet nagyon rövid, nem ért az ok-
szerüi wéht*^^téa^e». . . 

- Mig kasokkal méhészkedett, addig 
tudott felmutatni eredményt, de ma már. 
mikor1, erdeink, , réteiak, mocsaraink 
pnsztulófélben vannak, kasokkal vajmi 
kevés eredményt tudna produkálni. 

. . 6_oldal 

De hát hol keressük a hibát? 
Senki másban nem találjuk tel, mint 
magában a népben, ki nemtörődömségé
vel ássa meg saját jólétének sírját. 

Ezt a hibát a népiskolának, az is
koláién tartónak g az egyesületeknek kell 
helyrehozni. 

Neveljen az iskola az életnek! Azt 
tanulja a gyermek, minek az életben 
hasznát veheti, mivel kenyerét meg
keresheti. 

Ugy az állami, mint a latin és 
görög szertartású katholikus iskolák ré
szére kiadott tanterv előírja a gazdasági 
gyakorlatokat. 

Hol végezze a tanitó a gyermekek
kel e gyakorlatokat? Azt felelhetné rá 
valaki, hogy a faiskolában. Természete
sen megtanulhatná ott a fatenyésztést, 
de kérdés, hogyan? 

A faiskola községi intézmény. Ren
desen a tanitó szokta kezelni, ki, ki is 
vezeti a gyermekeket, ho^y oltsanak, 
szemezzenek stb. 

Gyakorlatlan lévén a gyermek ezekben 
a munkákban, sokat elront. — különö
sen mikor először végez valamely mun
kát, — s ha ilyenkor jönne a felügyelő, 
bizonyosan >rosszul kezelt<-nek minősí
tené a faiskolát; amellett még elég 
gyümölcsfát sem tudna előállítani a 
község részére s ez meg a tanítónak 
nem válnék dicsőségére. 

Adjon az iskolafentartó az iskolá
nak egy kertet, melynek egyik részében 
gyümölcsfatenyésztést, a másikban kony
hakertészetet, a harmadikban méhészetet 
stb. űznének a gyermekek. 

' A tanító felügyelete alatt üljön e 
kert 8 intézkedhessek benne subadon. 

Azonkívül tartson egy segédmunkást, 
ki a nehezebb munkákat végezné el. 

A gyermek mindent gyakorlatból 
tanulna meg. Nem száraz betűt, életet 
tanulna. 

Azt hiszem, előbbre vinnók ezzel a 
gazdasági ismétlóiskolák ügyét is. 

A gazdasági egyesületek pedig azért 
alakuljanak, hogy eszmecserék és tanu
lás által képezzék önmagukat, 

Bizonyosan nem henyél „az „a. -nép 
'télen sem, mely ismer valamely mellék
foglalkozást. 

Példánl, ha a község lakosság* 
méhészettel foglalkozik, ax télen át 
kaptárokat, méhészeti eszközöket stb. 
készít, ezzel elmaradna a sok korcsmá-
zÁs is, mely., oly-sok-bajnak az okozója. 

H a , a felhoaott hibák kellőképen 
orvosoltatnának, nem hallanánk anynyi 
zugolódást, ( é nép- között, hanem meg
elégedettségében megadná Istennek, ami 
Istené, királynak, ami a királyé. 
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Uj bognár-üzlet. 
Tisztelettel hozom Celldömölk és 

v idéke i i . é. közönsége tudomására , hogy 
a Pápai-utcaban (Palovits József nr 
házában) 

b o g n á r - m ű h e l y t 
rendeztem he. 

Elfogadok mindenféle bognár mun
kát, melveket kifogástalanul mérsékelt 
ár mellett készítek. 

Becses pártfogását kén-e vagyok 
kiváló tisztelettel 

* ~ - Sipöcz János 
bognár-mester. 

Eladó hegedű. 
Egy régi kitunó hangú mesterhegedi 

j u t á n y o s árban eladó, 
ziru: megtudható szerkesztőségünkbe^ 

Lapunk" nyomdájába- egy fin tanoncul 
felvétetik ! 

S z ő l ő o I t v á n y , 

amerikai és hazai vessző-
:: eladási hirdetmény. :: 
A n»_T\ mélt<*Aa i ,L-o. ' M -léi pyi mn. w'.- t:: 

1 b/jm-i kzi>kv;iiiyrendt'lrte ixenni vA-
•Mt»u>tt első o u t i l y i tinsa- ca gydkerta 
KIrARIA-PORTALlS, BHPE'TIUS-HOHTICOLA ea 
VITIS-SOLOSIS HmeriHai altimaff. valamint 
ugyaiiily alanyokra nem.altéit, fenti rendeletnek 
minden tekintetben mepfelrlú, a legkiválúbt bor 

*» eaemege írim 

gyökeres fás- és zöldoltványok. 
•f]—r—L~ k u a l atma ea gyökeret teeaiök ke-

*n évben n*f vmennyia«gben eladaera. 

BADACSONTVIDEK.I SZOLOTELEP 
Ét—M»éSt| TAPOLCA, t Balaton mellett. 

Figyelem! 
50.000 pár cipő t 

4 pár cipő csak 8 kor. 
Vásárlás folytán tömérdek mennyiségű 

cipőáruinkat még csak rövid ideig potom-
árert adjuk el 
2 pár férfi éa 2 pár löi füzös cipő 
erősei megvarrva, erős bőrtalppal és 
extra finom bőrbetéttel, rendkívül ele
gáns és tartós kivitelben, együttesei 
csupán 8 korona. 

Mérték centiméter vagy szám szerint 
adandó'meg. A küldés utánvéttel történik. 
Kicserélés megengedve vagy pedig meg nem 
felelés esetén a pénz visszakűldetik. 

ZWEIG L. Krakkan Trrü*. 

HENTESÜZLET MEGNYITÁSI 

Tisztelettel hozom Celldömölk és 
vidéke n. é. közönsége b. tudomására, 
hogy Celldömölkön, Sági-utca. (Bá
rányvendéglő épületében) 

h e n t e s á r n-n z l e t e t 
nyitottam. 

A n. é. közönség pártfogását hogy 
kiérdemeljem, mindenkor friss áruval 
fogok szolgálni. 

A tisztaságra és pontos mértékre 
nagy figyelmet fordítok. 

Tisztelettel 

MEIZNER KÁROLY 
hentes-mester. 

SÍECKENPFERD-

Liliomtej-ssappan. 
Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

• * » MINDENÜTT KAPHATÓ, -e-at 

SZŰCS SÁNDOR 
= F I A = 

bihardiószegi siölöoltvány-
:: termelö-czég fióktelepe :: 

CZELLDOMOLK, (Vasmegye). 

5£ Mór Bynla tankertész. 
Bárkinek l a f y n - é a bérmentve, küldi 

szótóoHtáoí és vtftszö árjegyzékei, 
mely minden szőlőbirtokosra nézve 
sok hasznos tudnivalót tartalmaz. 
Az oltványok Czelldömölkön sze
mélyesen is megtekinthetők. Araim 
olcsók és anyagom kifogástalan. 

Megkeresések a fióktelep 
vesetőjéhez intézendök. 

Mi-i-t ? „— „Papamegengedte I Hisz' valódi 
Jakobi-fele AnUnicotin ciparettahüvelyek. 

fadobozban. 

Figyelem I Csakis „JACOBI"jelzéssel valód 
Minden fadoboz egy érieken bttvésikár-

tyát tartalmas. 

— ; V-

Egy jeles képzettségű szaksegédet hozatván, 

f o g o r v o s i m ű t e r m e m b e n 
mindenféle, rágásra és beszédre alkalmas kaucsuk lemezű és lemez 
nélküli müdarabokat arany koronákat, csapos fogakat, hídmun

kákat a m e g r e n d e l é s napján e l k é s z í t e k . 

= V I D É K I E K M E G V Á R H A T J Á K . = 

Hibás állása és tört darabokat 2 óra alatt kijavítok. 
Öntött arany, égetett (nem utánzott) porczellán. platina czement 

f o g t ö m é s. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Érzéstelenített fog- és gyökérhuzás! 
•érzékelt ár, több évi jótállás! Rendelés d. e. 8-tól t • . 8-ig. 

P á p a , Jókai Mór-utca, 16-ik szám. L emelet (BInm-fóIe ház.) 

BrammofonoK 
hanglemezek, tttk 

raktáron tartatnak 
D I N K G R E V E N Á N D O R 

papirkereskedésében 
CELLDÖMÖLK. 


