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VEGYES TARTALIÜ FÜGGETLEN LAP 

A kataszter. 
Egyik-másik olvasónk talán már bo-

szankodik is, hogy ujabban oly sfiifln foglal
kozunk a kataszterrel. Ne vegye rossz néven 
tőlünk senki; életbevágó kérdésről van szó, 
melynek helyes megoldásától az >országunk 
lakosságának zömét képező s hazánk és 
nemzetünk fenntartó elemét alkotó birtokos
osztálynak' ezistenciája függ. Lapunk mai 
számában Jákőy Géza, aradalmi igazgató 
nagy gonddal megszerkesztett, széleskörű is
meretre és gazdag tapasztalatra valló cikkét 
közöljük. Ez a cikk talajdonképen felterjesz
tés, melyet a szerző a Veszprémvármegyei 
Gazdasági Egyesület igazgató-választmányá
nak felkérésére szerkesztett 

• 

Tekinteten lgazgató-vdloszUndny! 
Életpályámmal kapcsolatos hivatásom 

teljesítése k ö z b e n gyakran és sok helyen ta
lálkoztam azon, az országank lakosságának 
zömét képező s hazánk és nemzetünk fenn
tartó elemét alkotó birtokos osztálynak, illetve 
erre igen-igen sok esetben és különböző kö
rülményeknél fogva kellemetlen és káros 

következményekkel járó tökéletlenségekkel, 
melyek: telekkönyveink rendezetlensége, annak 
az adózás alapját tevő katasztertői való el
térése, mégis magoknak a kataszteri birtok-
iveknek sok esetben a természetbeni tényle
ges állapottal összeegyeztethet len volta; leg
inkább pedig a vonatkozó kataszteri térké
peknek hiányában és hiányosságában lépten
nyomon jelentkeznek! 

Ezen ezideig is képtelennek nevezhető 
állapot a múltban is erősen éreztette hatá
sát s rossz következményeit; százezreknek 
okozva kellemetlenséget, indokolatlan kiadást, 
sőt egyéb természetű károsodást; mégis csak 
egyesek és egyes speciális esetekben sújtattak 
a jelzett hiányosságok miatt! Ha azonban 
általánosította ezt az 1909. évi >a földadó
kataszter kijavításáról és a földadó százalé
kának megállapításáról- szóló V. t-c. l.S-nak 
1. és 2. alatt foglalt törvényes rendelkezés 
mindazon helyeken és mindazon birtokosokra 
nézve, hol és kiknek birtokainál a kataszteri 
állapotok rendezetlenek, hol a betét szerkesz
tés keresztül vezetve nincs, hol a hivatkozott 
törvény parancsának egy, vagy inas okból 
legalább lelkiismeretes pontossággal megfi

gyelni s a legőszintébb jóakarat mellett eleget 
tenni nem lehet! 

I ly eléggé el nem itélbetö helyzetben 
van vármegyénk birtokos osztálya is, melyre 
— ismerve még a pénzügyi hatóság közegei
nek azon ügybuzgalmát, hogy a leggyakoribb 
esetben tévednek és mindenkor az adózó fél 
rovásara; — a vázolt körülmény kiszámítha
tatlan következményekkel járhat! 

A hivatkozott törvény idézett §-a em
itett pontjaiban köztudomás szerint elrendeli, 
s ennek alapján ministeri utasítás sürgeti, az 
egyes földrészleteknél a mivelé-i ágakban 
beállt állandó változásoknak keresztül vitelét; 
majd aránytalanságok esetén azok aj osz
tályba sorozását. 

Ezen munkálatok pedig agy a magas 
kincstár, mint az adózó birtokos osztály ér
dekeire tekintettel s az igazság érdekében is 
az előfordulható töméntelen felebbezések saz 
ezek által okozandó rengeteg munka elkerü
lése tekintetéből a legszigorúbb alapossággal 
és pontossággal volnának keresztül viendök 
s végzendők. 

Igen! de ehhez viszont a megfelelő 
pontos és alapos helyes adatok, segédeszkö
zök és alap volna szükséges!—í 

Bégje ié i l • M M vasárnap M f j M t w r k B i m a é a . éa kiadokfeatal: 
Nándor könyvnyomdája CeUdőmölkon 

döfc a anttemi résxt illető közlemény k 
tések és mindennemű pénzilletékek. 
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Tanács. 
Ha valaki szeret, 
Vigyázz, meg ne bántsd, 
Hisz a szellőtől is 
Kialhat a láng. . . . 
Egy durva szó elég 
S halálos a seb, 
Bus közönnyé válik. 
A hév szeretet 

És bár a sziv mélyén 
Még lángol, még ég, 
Dacból, büszkeségből 
A szeretetét 
Mély titokban tartja, 
K i t sem árai el. . . 
Egy-egy dánra szótól 

aiiii fán 

Uj élet. 
— Dialóg *ty ember és az 6 kutyája között — 

Szerző engedelme nélkül színpadon 
előadni nem szabad 

Irta: H e v ü l J é n a i 

Személyek: 
Gödrös: kertész, öreg ember. 
Dobos: a kutyája. 

'Szín: Kert közepén álló, nagystílű, de 
de elhanyagolt villának a verrandája, mely 
be van futtatva kúszó növényekkel. Ezek 
azonban most szárazak, a fotó rozsa meg a 
glycine. Mert március hónap van és még nem 
hajtanak. A szin egy pár másodpercig üre
sen áll.) 

Gödrös (mikor belép, a kakakos óra ép-
< r jpen^k^lencet gtott]^ Kilenc óra van. Kissé eU 

kóricáltam lenn a kertben. Azok a bolod ta-
Novdk Pál 1 vaszi virágok most bajnak elő. Most kezdő

dik az aj élet számokra. A hóvirág, galan-
thus nivalis szűzi fehérségével, a világos sárga 
primula, a kék erejű herevirág is, no, meg 
az ibolyák. Most kukucskálnak elő a hossza 
téli álom illan és kíváncsian néznek körűi 
hogy milyen is hát az uj élet? Bizony már 
kilenc ó r a . . (Keresgél a verandán). A le
vélhordó már itt járhatott és . . . de nem 
látok semmit . . . (Belép a villába, nyitva 
hagyja az ajtót és hallani lehet, hogy benn 
motozkál és motyog. Csakhamar kilép a ve
randára.) Benn sincs semmi. Pedig okvetlenül 
kell hírt kapnom. A nagyságos nr megígérte. 
(Kicsnylőleg legyint a kezével.) Az ö Ígérete! 
De az a kisasszony is. aki itt jár t az apjá
val, mára mondta hogy kapok tudósítást A 
jóság benne vao a szemében. És csodálnám, 
ha szavainak nem állana 

Dobos (rohanva jön, szájában egy cso
mó tavaszi virággal.) 

Tibortz Sándor 
íéríi és női angol és francia s'zsbó 

j C K I . I . n Ó M Ó L V , S á f f i - u . ('Takács-ház^ 
1 

Elvállal mindennemű férfi es női angol és francia szabású 

r n h á k készitését. 

Lovagló és sportöltönyök kitűnő szabásban. 
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Ez utóbbiak volnának: 
1. A most érvényben levő kataszteri 

birtokivek. 
2. Az ezek tartozékát képező Ulkéletes 

és megfelelő térképek. 
Igen ára! csakhogy sajnos! ez utóbbiak

kal nem rendelkezhetünk.' 
Tekintetes Igazgató-választmány! Ezen 

tiszteletteljes beadványom bevezető részében 
említett tapasztalataimból kiindulva, hogy az 
igazgatásom alatt álló pápa—ugodi. hitbizo
mányi uradalmaknál előforduló eltéréseket 
megállapíthassam, kataszteri térképek beszer-

- zéséröl akartam még az 1904. év folyamán 
gondoskodni. Evégből a tn. kir. térképtárhoz 
Pozsonyba fordultam. Innét pedig megkere
sésemre az >A« és >B« alatt másolatban 
ide mellékelt válaszokat kaptam! 

A'e>» lécén tehát, mint ezen hivatkozott 
válaszokból kiviláglik, megkaplialák s beszed 
r^hptf-j: a tumtf érrénijlien lern knfnt'lrri { 

birtokicekhez szükséges kai. térképek, az | 

igazgatás?járás területén ismét csak az e 
célra itífgfelelő pontossággal nem használható 
1857-iki felvételű térképekkel találkoztam; 
azon feltevésből, hogy a mostani kat. birtok-
iveinkhez megfelelő térképeknek — mert hisz 
hogyan és mi alapon leltek azok helyrajzi 
számaikkal együtt, melyek az egyesitett s 
rendelkezésre bocsájtolt térképektől teljesen 
elütök — valahol létezni kell, s mert p. o. 
kat. helyrajzi sz. a. a birtokivekben kitekin
tett területnek nem csak térfogatát, de mive-
lési ágak, sőt "ontosan a természetben való 
holfekvését-sem tudja megfelelő térkép, avagy 
esetleges uj felmérés nélkül, miről itt emlí
tést tenni nem' is akarok, senki megállapítani 
s mert égy hozzávetőlegesen, vagy teljesen 
hasból készült' munkálat kiszámíthatatlan kel
lemetlen következményekkel járna. 

Nehogy hanyagsággal, nemtörődömség
gel, avagy a helytelen uj beosztásba való 

H I R E K , 

„el 

1857-ben történt felvételek pedig nemcsak a 
helyrajzi számok egyeztethetetlen volta, de 
az időköziién 1S57 óta beállt elkülönözések, 
tagosítások okozta nagy változások miatt és 
ezekre tekintettel tökéletes térképet semmi 
esetre sem kaphattam volna: a legnagyobb 
sajnálatomra le kellett mondanom szándékom
ról s várnom a minden birtokos által várva-
várt betetszerkesztés eljövetelére s bekövet
kezésére! 

Habár csak a változtathatatlanban való 
belenyugvás elvénél fogva: de tettem ezt, mert 
a megfelelő térképek hiányából keletkezelt 
fennakadások, elvégre is magán természetűek 
voltak s időnkint nagy űgygyel-bajjal elintéz
tettek. 

Must azonban, mikor a mivelési ágak-
' ban beállt állandó változások keresztül vite

lét majd aránytalanságok esetén azoknak, 
illetve és esetleg egy egész birtoktestnek uj 
osztályba sorozását törvényes intézkedések 
követelik, megkisériettem több község határá
ban fekvő uradalmi birtok részletre nézve az 
esetleg beállt változások keresztül vitelét, 
azonban' mindenütt és az egész pápai köz-

oniiyeliuU belenyugvással—s—felületesééi 
vádoltassam; segíteni akarván nem esak ma
gamon; hanem esetleg, sót minden bizonnyal 
egy ugyanazon, vagy hasonló helyzetben levő 
birtokoson, illetve egész birtokos osztályon, 
a Tekintetes Igazgató-Választmányhoz fordu
lok, alábbi tiszteletteljes indítványommal: 

írjon fel Vármegyénk . gazdasági egye
sülete reá mutatásával eztp- állapotnak ugy 
a pénz, mint a fbldmivelésngyi magas kor
mányhoz, hogy ejtse módját a magas kor
mány e két megnevezett minisztérium eset
leg együttes közreműködéssel, hogy a nálunk 
hiányzó általunk beszerzési forrásra ismeretlen 
megfelelő térképek az illető elöljáróság rendel
kezésére bocsáttassanak, avagy intézkedjék más 
de minden esetre oly módon, hogy a fenutebb 
hivatkozott törvényünk rendelkezésének, mint 
hogy annak intenciója végeredményben nem 
a birtokos osztály indokolatlan károsítása, sőt 
még zaklatása sem. ugy legyen elég téve, hogy 
ebből se a magas kincstár, se a birtokos osz
tály s ennek egyetlen egy alkotó eleme a 
saját hibáján kívül károsodást ne .szenvedjen 

i Kiváló Tisztelettel 

Júkói Géza 

Primicia. Jövő vasárnap, július 4-én 
fogja első sz miséjét bemutatni az Drnak 
Sárközi Pál újonnan felszentelt sz. 'Benedek-
rendű aldnzópap a celldömölki apátsági temp
lomban, mely alkalommal a rendes fél 10 
órai.idő helyett 10 órakor fog megjártatni 
az ünnepi isteni szolgálat.* 

Iskolai vizsgálatok. Mult vasárnap dél
után 4 óra után számos érdelődő előtt folyt 
le az iparostanúlók vizsgálata. — Hétfőn a 
kath. fiu-. kedden a leányiskolák növendékei 
vizsgáztak. Szerdán, tekintettel arra, hogy az 
iskolák hatóságilag bezárattak, reggel fél 8 
órakor a dr. -Színek Izidor plébános által 
megtartott Te Deumon vettek részt a.tanulók, 
utána Értesítők kiosziása és a • tanév- ünne
pélyes bezárása volt 

r. áldozópap július 4-én, d. e. 10 órakor 
mutatja be Magyargencsen első szentmise
áldozatát. 

Eljegyzés. Német Mátyás vinári máv. 
állomási h-lvigyázó eljegyezte llaa-z Irma 
kisasszonyt Székesfehérvárról-. 

Nyári táncvigalom. A helybeli kath. 
legényegylet jövő vasárnap tartja meg nyári 
mulatságát a Korona-szálló kerthelyiségébei). 
A nagy készülődés utáti Ítélve, fényes sikerre 
van kilátás. 

Vasutasok kirándulása. Vasutasaink 
július hó 25-ére kirándulást rendeznek a Ba
latonra. A kirándulás programmja szerint az 
indulás reggeli 4 ora 25 perckor külön vo
nattal történúV Keszthelyre s onnan Bada
csonyba mennek külön hajóval, ahol már vo
natjuk vár reájuk s este fél tiz óra tájban 
indulnak vissza. A vasutasok és családtagjaik 
díjtalanul utaznak, a városi közönség pedig, 
akik szintén részt vehetnek a kirándulásban, 
a rendes nienetdij lefizetése mellett. A ren
dezőség intézkedése folytán vasutasainkat min-
deuütt ebed, illetve vacsora várja, melyeknek 
ára az előzetes egyezség.szerint igen mérsé
kelt lesz.. A balatoni menü az 'ízletes balét
keket is magában foglalja. 

Korpótlék. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Nagy Joz.-ef pápóci tanitó részére 
200 korona államsegélyt utalványozott. 

Gödrös: "No itt vagy . . . Jól—tetteit 
hogy elhoztad a virágokat. En bizony az. én 
vén fejemmel ott felejtettem őket a fűzfa alatt. 
A levélhordót nem láttad? 

Dobos: Hau! Iiau! 
- Gödrös: Csodálom. Már itt kellett járnia. 

És én nem találok itt semmit Pedik izgat a 
dolog . . . Mert hát, tudod öreg cimbora, 
mintha kifelé állana innen a mi szekerünk 
rúdja. A villát eladja a nagyságos ur és ki 
tudja, hoiijf az uj vevő nem hoz-e majd uj 
kertészt is magával? Akkor aztán mehetünk 
innen! De te velem jösz ugy-e koma ? 

Dobos: Hau! Hau! 
Gödrös: Azt tudom hogy te hűségesen 

kitartasz mellettem és el nem hagysz. Egy 
kicsikét nehezünkre esik majd uj tanyát ke
resni. Én már huszonhárom esztendő óta nye
segetem itt a fákat, te is itt láttad meg-ezt a 
kutya világot innen-onnan már tizenöt eszten-

- deje, ngy-e? 
Dobos: Hau! Hau! — _ 
Gödrös: Fura lesz biz az! De inkább neki 

megyek megint az életnek és újra "kezdem ar 

k-üzdést, minthogy igy maradjak -'-4U-. továbbra 
is, ebben a szomorú világban, ahol minden zül
lésnek indul. Nem is csoda! A nagyságos ur 
nem törődik a villával! Igaz, hogy most már 
nem is villa ez, csak jelzálog! A kertre meg 
éppenséggel semmi gondja sincs. Egy fillért 
sem akar adni, ha kérek tőle veteményekre, 
virágmagokra,' fákra, csemegékre. . . . Nincs 
pénze! Elvitték a dámák meg i versenyek, 
meg a kártya. A nagyúri élet. Pedig milyen 
gyönyörű hely ez itt! És milyen szép lehetne 
ez a-kert ha egy kevés pénzt akarnarááddozx 
ni. Ott hever három esztendő óta az uj ter
vem, melyet a japáni hortikultura szerint 
készítettem. Csodájára járna az egész környék. 
Az a kisasszony is, aki a mult héten itt járt 
papájával, hogy a villát megnézze, mennyire 
lelkesedett, mikor megmutattam néki ezt a 
tervemet. «Ez igazán gyönyöchű volna!« 
Gyönyöchű! Igy mondta, mert az r bötüt is 
meglágyítja szelid csengetyü hangjával. Na
gyon bájos teremtés és a jóság benne van a 
szemeiben, a nagy kék szemében. Neked is 

-tetszett. Dobos? . . . , _ 

Dobos: Hau Hau ! 
Gödrös: .Mindjárt észrevettem, mert 

ollyan nagyon barátságosan dörgölődztél hoz
zá. Én is igen szeretném, ha ők vennék meg. 
Ezzela kedves leánynyal — elárulta, hogy most 
menyasszony! — uj élet költöznék ide a vén 
kertbe. A leányka is uj életet kezd itt, a kert
nek is uj élete volna, meg talán nekünk is, 
üreg cimbora. Mert igy nem tarthat tovább! 
Én nem nézhetem tovább ezt a pusztulást 
és nem akarok itt ingyenélősküdni. Te se 

1 Pgj-S 0 ' -

w . . Dobos: Hau! Hau' -
Gödrös: Igy pusztulnak a mi családja

ink! A nagyságos úr az apjától örökölté ezt 
a villát. Milyen gyönyörű volt akkor ez a kert! 
Milyen sokat költhettem reá! És milyen bol
dog volt a szegény öreg nemzetes asszony, 
mikor tavasszal az első virágokat bevittem., 
neki a városba! De a fiatal úr nem gazdál
kodott, mint az öregek! Könnyelmű, léha 
életet folytatott és most már odavan minde
ne' A pesti háza, a birtoka, meg é% a villa 
is. (Nagyot sóhajt). Haj, Haj! . . . De .ha már 
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Vallásos emlékünnepe lesz az. egész 
világ mimlen református hitközségében f. évi 
július 11-én. Kálvin János reformátor szüle
tése 400-dik évfordulóján. Legnagyobb feny-
nyel mindeneseire Genfben tartják meg. 

Vasnt. AUóIendva 41) ezer kuronát sza
vazott meg a muraszombal-alsólendvai és a 
nagykaoizsa-alsólendvai vasütakra. 

Ünnepélyes istentisztelet. A súnonyi 
izr. liitkó/.aeg azon alkalomból, hogy uj thorat 
szentelnek fel, f. hó 29-én delrlött 10 ora-

- kor imaházukban ünnepélyt rendez. 
' - Nagy gondot OkOZ mindenkinek, hogy 

hol töltse a nyarat? Erre a kérdéere felel 
meg a legnagfúbb részletességgel az Errfös 
József gondom szerkesztésben most megjelent 
M(vjy<if Fürtlüknlanz illuslrálva. A -332 ol
dalra terjedő díszmunka a legnagyobb rész-, 
letességgel tárgyalja a magyar iürdö és for
rásviszonyokat. Bárkinek is kész-éggel meg
küldi a na.:yszal>ísn-'díszmunkát a Magyar 
Fürdőkalauz kiadóhivatala (Budapest, VI. 
Eötvös-utca :!(> I . 0.: ki ez iránt a kiadnlá-

~vátáTt egy levelezőlapon megkere.-i. 
Népünnepély. A celldömölki ipartestü

let július 11-én az apát-ági majorban dr. 
Hollósy Jusztinián volt celldömölki apát 
emlékének megünneplésére, népünnepélyt ren
dez. Kezdete d. u 4 órakor lesz. Jó ételek
ről és italokról Tory (jyörgy vendéglős gon
doskodik. 

Orbáncos sertés. Sebestyén János alsó
sági vendéglős közfogyasz.ás céljaira' sertést 
vásárolt. A leölésnél azonban az. állatorvos 
orbáncot állapított meg. A sertés eladója 
ellen meglódították a vizsgálatot. 

Tauctanitás Grassman Józseraé tánc-
és illemtanitónó városunkba érkezett és mű
ködését július hó 1-én kezdi meg a Tory 
féle vendéglőben. Nevezett, már ismeretes 
kitűnő tánctanitásáról varrtunkban, mert már 
több éven át tartott tanfolyamokat. A gyerme
kek részére d. u. 5—7-ig, felnőttek részére 
8—10 óráig tart előadást. A tanfolyamra je
lentkezni lehet a Tory-vendéglűben 

Jegyzőválasztás Sarvárott. A lemondás 
olytán megüresedett Sárvár községi jegyzői 

állás f. hó 23-án délelőtt töltetett be. mely 
alkalommal az állásra Kecskemelhy Istváu 
oki. jegyző, a szombathelyi közigazgatási tan
folyam kitűnő eredménnyel végzett volt hall
gatója választatott meg. _ 

CTME?TE^LJT 

Hirdetmény. A győri m. kir. állami fa-
és fémipari szakiskolába 1909—10-ik iskolai 
évre folyó évi július hó 1—15-ig lehel be
iratkozni. Írásban is lehet jelentkezni, amikor 
a fOlvétel! kérvény mellé csatolni kell a szük
séges okmányokat. Fölvehetők rendes tanulók
nak a 12 évnél idősebb olyan tanulok, kik az 
elemi iskola VI.. a középiskola, vagy polgári 
iskola H-ik osztályát jó sikerrel elvégezték és 
kivételesen olyan iparosinasok is, kik az iparos 
inasiskola I I I . osztályát végezték be. A tanulók 
orvosi bizonyítvánnyal igazolni tartoznak,hogy 
ép testalkatúak es a mesterségre alkalmasak. 
Azok, kik nem személyes jelentkezes, hanem 
lulyámodvány alapján vetettek fel, szeptember 
1—3. lApján délelőtt személyesen tartoznak 
a beírásra és orvosi vizsgalatra jelentkezni. 
Tandíj nincs. Segélyegyleti alapra évenként 20 
korona, öukepzőköri tagdíjra 3 korona,műhely-
biztositekra egyszer-mindenkorra fi—Ununa-
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fizetendő. F.z utóbbi összeg a tanuló tulajdona 
marad s kilépéskor visszakapja. S'egélyegyleti-
dijalól. jó viseletű Szorgalmas tanulók szegény
ségi bizonyitv. alapján felmenthetők. Az iskola 
célja müveit iparosok nevelése. Teljes kiképzést 
nyújt az ,'pület-es műasztalosságból, azépület,-
mű- és géptakatosságból. A tanulók elméleti és 
gyakorlati oktatásban részesülnek. Az elméleti 
oktatás tárgyai a közismereti és szaktárgyak,a 
gyakorlati oktatás peilig a rendes műhelyi munka 
művezetők él műhelyfőnökok oktatása mellett. 
A szakiskola minden végzett növendéke, a 
kereskedelemügyi m. kir. Miniszter Ur 1895. 
évi 17698. szám alatt kelt rendelete alapján 
munkakönyv váltasára jogosító végbizonyítványt 
kap, mely a megfelelő korban a mesterség 
önálló üzésére is jogot ad. A szakiskola 4 év
folyamból a!!, tehát bevégzése 4 évhez van 
kötve. A tanulók élelmezéséről s egyéb ellá
tásról a szülők gondoskodnak. Vidéki tanulók 
olcsó ellátáshoz jutnak. Kelt Győrött, 1909. 
évi június hó 8-án. Az igazgatóság. ' 

„Bácsmegyel Anekdoták" cimen egy 
igen mulattató kötet jelent meg dr. Szászy 
István író toliabol, a melyben ;a<bácskai 
virtust jellemző, kacagtató anekdoták és 
vig. esetek, vannak élvezetes—módon-megirra: 

A száznál több adoma nemcsak • mulattató 
az olvasóra, de egyben a vigadó Bácsor-
szág kedélyes éleiét ismerteti és igy élve-
zeiiel olvashatja a szórakozni vágyó ugy, 
mint a népelet tanulmányozó. A vaskos 
kötetben sok sikerült í-s eredeti karikatúra 
is van, a mi csak emeli érdekességét. A 
mű megrendelhető 1 K 20 fiiért Lévai 
l.ajos könyvkiadóliivatalában Óbecsén, a íiol 
dr. Szászyuak korábban megjelent „IVstme-
gyei Anekdoták" kötele is ugyanaz árért 
kapható. A két kötet együttes rendelése 
eselén, ha az összeg előre beküldetik, a 
müvek bérmentve küldetnek meg, 

A cipészinas véleménye. Az egyik 
czipészüzletbeu a tulajdonos tegnap megszólí
totta az inasát: 

— Te Jancsi, mi a macska lelte ezt 
az órát, hogy nem üt? 

— Azt nem tudom, de az bizonyos, 
hogy a mester ur példát vehetne róla! 

— Ilogy-hogy, te borzas? — csodál
kozott a mester. 

— Hal. hogy sZlülén — nem ütne. 
Uj tipnsn forró gőzekék. A budapesti 

gépkiállítás kfttföidi csoportjának központján 
van elhelyezve a Kemna J. boroszlói gőzeke 
és gépgyár kiállítása, mely a szakkörök legtel
jesebb elismerését és a gazdak'özOnség osztat
lan tetszését vívta ki. A Kemua J. ceg kiállí
tása minden várakozást felülmúlt és hazai 
gépgyárosaink abban követendő példát kellhogy 
lássanak. A Kemoa-cég Magyarországon még 
nem ismert, "gészen uj tipus szerinti forró-
gózekét mutat be és az eddig ismert gőze-
kék ugy kivitelben, mint használatban meg 
csak meg sem közelithetik a Kémna-cég „for-
rógőzekéit' -. A cég két forró gözekét mutat be, 
melyek közül a nagyobbik 300 lóerői, a k i 
sebbik 250 lóerőt tartalmaz és üzembe sokkal 
kevesebb szenet és vizet fogya.-ztanak, a mit 
a cég írásban is garantál. A Kamne J. céget 
a mi hazai viszonyainkhoz való alkalmazko
dásáért is pártfogolnunk kell. Minden egyes al
kalmazott magyar ember és a magyarorszá
gi fiók igazgatója Treis B-la István szintén 
magyar. A K"inna J. gözeke-és gépgyár' ma
gyarországi fiókjának központi irodája Buda
pest, IV. Kossuth Lajos-utca 8. sz alatt van 
és az érdeklődő gazdáközőnségnek kézség
gél M i d árjegyzékét 

más kézre jut. magam is azt kívánnám, hogy 
annak a kedves, jóságos szép klsaszonynak a 
kezéte jusson. Itt kezdje ő is az életet, itt 
lássa meg a boldogság csendes derűjét, mint 
fiatal asszonyka. U bizonyosan ápolni fogja 
majd a kertet és én — ha ugyan megtart 
bennünket! — a japáni hortikultura minden 
bűvös-bájos művészelét ide varázsolhatom. 
(Az óra negyedet Irrtröe én nem értem, hogy 
azok a levelek! . . . Nézzük csak még egyszer! 
(Keresgélni kezd, végre egy nagy yirágoscse-
répben talál két levelet Diadalmasan ' elóve.-
szi.} Hopy eldukta őket a levélhordó . . . Lássuk 
csak! (Az egyikre.) Ez itt a nagyságos Afc 
irása. Ráismerek, (Olvas): „Gödrös Bálint 
kertésznek Puszta-Halom. „ (Fölbontja és to
vább olvas): 

Értesítem, hogy a villát eladtam Erős 
Frigyes urnák és részemről semmi sem. állja 
útját annak, hogy birtokba vegye. Adjon át 
neki minden kulcsot és minden egyebeket. 
Most már ő az uj gazda. 

Isten áldja meg. Bombay. 

• Kisse törölgeti a szemet.) Isten áldja 
meg úrfi! Isten áldja meg Nagyságos Ur! 
Kisse szárazon búcsúzik el tőlem. Bizonyosan 
fájt a szive neki is, mikor irta. Szegény! De 

' sokat rákiabáltam, mikor a virágágyai
mat összetaposgatta! . . . Most hát . . . me
het neki egy életnek ő is! . . . Isten áldja 
meg, (Kis szünetel tart és zsebkendőjével a 

. szemeit törülgeti.) 
Dobos: Hau! Hau! 
Gödrös: Jól van no! Tudom, hogy azért 

te is sajnálod egy kicsikét a régi gazdánkat. 
De lássuk most ezt a másik levelet. (Föl
bontja és alvás): 

•Kedves Kertész bácsi! 
Drága jó apuskám meghallgatott. Addig 

rimánkodtam neki, míg meg nem vette azt a 
szép kis villát, Egy ideig húzódozott tőle. 
Azt mondta, hogy nagyon el van hanyagolva 
De én azt mondtam neki. hogy nekem na
gyon tetszik és hogy én nagyon boldog le
szek majd azon a szép helyen. Hát megvette!. 
És én már is olyan boldog vagyok! Holnap 
vagy holnap után kimegyek, hogy összeírjuk, 

kedves Kertész bácsi, mi mindenféle palán
tákra, virágmagvakra, csemetékre lesz szük
ségünk. Mert hát már itt a tavasz, az uj élet! 
Aztán meg majd beszélgetünk a. japán kerti-
mflvészetröl is. . . Ahogy azt maga nekem 
olyan szépen elmagyarázta. Mert én azt — 
mint uj asszony! — meg akartam valósítani. 
Puszta-Halomra egy kis földi paradicsom t 
akarok varázsolni. Holnap, vagy holnapután 
tehát látjuk egymást. 

Jaj, de boldog vagyok! Erős Malcsi. 
Tiszteltetem kutyát is, a dobost! El ne 

felejtse neki megmondani! 
Hallottad, öreg kenyeres pajtás, tisztel

tet az uj gazdád. 
Dobos: Hau! Hao! 
Gödrös: (Utánozza) Hau' Hau! . . . bi

zony hau, hau! Dj gazdánk lesz! Egy kedves, 
aranyos szép tündér leány! És uj életet kez
dünk majd mink isi S megcsináljuk majd a 
japán horlikiillurát. . . Hau! Haul Hau! (Föl
emeli Dobos első lábát, a vállaira teszi és 
ugy kezd vele táncba fordulni.) Együtt ugat
nak. Hau! Hau! Hau! 
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Vasvarmegye a) nagybirtokosa. Gróf 
Szapáry Pál kigúnyolni es sorokujfalusi híres-
nagybirtokait eladta cselei báni Herceg Pé
ternek. Lesznek-e meg e birtokukon olyan 
hires vadászatok, mint voltak ezelőtt ? — 
Tempóra mulantur . . . 

Mindenfele. Szombathelyen szegény 
tüdőbeteg munkásoknak — egyelőre 30 — 
gyermeke szamára létesített első magyar er
dei iskolát megnyílónak. — Dr. Bezerédi Ist
ván tőispán jun. 24-én kezte meg szabadsá
gát melyet- a gyönyörű iBadaesony+omají* i 
tölt el. Nagy Karoly nyugafcazott plébános 
és Tóth Sándor nagysitkei plébános Mária-
cellbe utazott; előbbi aranymiséjéi mutálja be 
a Mindenhatónak, utóbbi is már 30 éves 
áldozópapságának évfordulóját ünnepli. — | 
Körmenden Kis István, a volt üdvari-féle | 
bank könyvelője, a pénztár bukása óta városi j 
irnok, mull vasárnap este egyik ottani ven- I 
déglö kertjében jókedvűen vacsorázott és 
kuglizott, majd haza ment, reggel pedig I 
• halva kelt föl.« 

A szamarak és a házasság. Rákosi ! 
Viktor kis fia állította egymással szembe ezt I 
a két távolfekvö fogalmat. A súlyos kon- ! 
trasztot pedig a himurista apa egyenlítette ki 
egy maliciózus viccel. A történet különben a 
következő: Sipulusz megígérte kis fiának, 
hogy egyszer leviszi kerületében, Nánásra. 
Le is vitte: Künn jártak a mezőn, midőn az 
ifjabb Rákosi két szamarat pillantott meg. 

— Nézd papa, két csacsi, — mondta 
élénken s jobb mutatóujjával az országút felé 
mutatott. 

— Nagyon helyesen mondtad fiam, ott 
tényleg két csacsi ballag 

A két jámbor állat időközben a kirán
dulók közelébe ért. Csendesen bandukolt 
mindkettő a gazdájuk előtl. 

A Rákosi csemete újra megszólalt: 
— Mondd papa, miért oly nagy az 

egyik szamár és miért oly kicsi a másik? 
— Ez azért van gyermekem, mert a 

nagy az apa és a kicsi a ÜLJ. 
A kis Rákosi meglepetve nézett az apjára. 
— Hat a szamarak is házasodnak ? — 

kérdazte azután kíváncsian. 
— Es Sipulusz fejbóliutva, mosolygós 

arccal válaszolt : 
— Jegyezd meg magadnák édes fiam, 

hogy csakis a szamarak házasodnak! 

Leiuslrőm a vetés fölött lel méternyi 
magasságban alkalmazott dróthálókon vezette 
az áramot. Az eredmény meglepő volt: a ve
tés 100 szá^aiekkal megnagyobbodott, a te
nyészet ideje jóval megrövidült es a termes 
•minősége megjavult. 

Valószínűleg az áram nyomában lejlődő. 
ozon oxigén többlete eredményezte. 

* 
Nagy Frigyeseié járult egy fiatal em

ber, kérvén tőle egy állást. A nagy király-
rossz k^dvii volt és azt kérdezte •tőle„Jlogy_ 
hová való? ..Berlini vagyok felség« felelte az 
ifjú nyugodtan. A király, csakhogy lerázza a 
merész kellemetlenkedőt, igy szólt hozzá: 
• Ez önre baj, mert én nem szeretem a ber
linieket, mert semmire valók.« . . . 

• Ez igaz felség* felelte — bátran és 
még nyugodtabban, mint előbb — az ifjú, 
»dé én ismerek két kivételt,' _ . 

• Két kivételt, — és kik legyenek azok?« 
kérdi a már kíváncsi uralkodó. 

• Felséged és én« volt a rövid válasz. 
A király, ki fölismerte az ifjúban a bá

torságot és az értelmességet és ki mindig 
lílve volt a gyors elhatározásnak.—(elfogadta 
őt, neki ajándékozván a kért állást. 

—u—6. 

Pályázati hirdetmény. 
Elbocsájtás folytán megüresedett 

Celldömölk községben egy rendőri 
állásra ezennel pályázatot hirdet. 

Javadalmazás évi 600 korona kész
pénz, 1 szoba, egy konyhából átló la
kás, 20 korona évi csizmapénz, égy öl
tözet nyári, egy öltözet téli ruha. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál
lást elnyerni óhtjtják. hogy felszerelt 
kérvényüket 1909. éri július hó 1-éig 
hozzám nyújtsák be. 

Celldömölk, 1909. junins hó 14. 

Zongora, 
alig használt; szabad kézből 

eladó. 
Cim: a 

lifudóIiiviitaElMiii. 

Sürgöny! Sürgöny. 
Ugy az igen tisztelt vevő köreimnek, 
mint a n. é. kávéfogyasztó közönségnek 
örömmel adom tudtára, a nagyszemü 

valódi 

kuba k á v e 
1 kgr. 2 frt. 30 kr , valamint az ösz-
szes kávé fajjök 1 frt 20 kr.-tól kezdve 
a legjobbak egyedül nálam kaphatók. 
Szives próba rendelésüket kérve, vagyok 

teljes tisztelettel 

Loránth Gyula 
jegyző. 

Ssalay János 
biró. 

Sürgöny! 

Mayer István 
fűszer és csemege kereskedő. 

Sürgöny! 

Apróságok. 
Gassner es Lemstrőm érdekes kísérlete

ket teltek az elektromossággal. Ük is, mint 
számosan mások, az elektromosságnak gaz
dasági növényeinkre való halasát tanulmá
nyozták. 

Első, a földben, utóbbi pedig a levegőn 
át vezette azt; miáltal a gyökereket, illetőleg 
a szárat, leveleket és a virágokat meg a ter
mést tették ki az elektromos áram hatásának. 

"STéiediuény igen érdekes* volt~es- érdemes a 
följegyzésre: 

-~ Gassner 110 voltos áramot vezetvén á 
földben, azt tapasztalta, hogy az a növények 
fejlődését erősen hátráltatta. De bárminő i n 
tenzitású áram is hasonló hatású volt,— 

Lilionitej-szappan. 
Legenyhébb szappan bőrápolásra 6a 

pattanások ellen. 

a a » MINDENÜTT KAPHATÓ « • 

Épület-asztalossegé
dek jövedelmező, ál
landó, télen át is tartó 
münFát találnak Müí-
ler Ede építési vállal
kozónál Szombathelyen. 

Pályázati hirdetmény. 
A Kis-Czell — Kemenesaljái köz

kórháznál megüresedett gondnoki ál
lásra pályázat hirdettetvén, — fe|}nvat-
nak a pályázni kívánók, hogy kérvé
nyeiket f. hó 30-ig alulirirott elnöknél 
nyújtsák be. 

A gondnok éri javadalmazást 
500 korona. 

600 korona óvadék szükséges. 

Czelldömölk, 1909. június hó 3. 

Dr. Porkoláb Mihály 
— .—. liiizkórhiizi. e lnök . 

Lovaglók ügyeimébe! 

Egy finoman készített 

nyereg 
ezüstözött zabláva! és 

teljes felszereléssel eladó. 

Cim: 

a kiadóhivatalban 

hanglemezek, tük 
raktáron tartatnak 

D I N K G R E V E N Á N 0 0 R 
papirkereskedésében 

: CELLDÖMÖLK. 

-Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


