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Bizony nem volna annyi szerencsétlen
| proletár a v i l á g o n , kik mindmegannyi szárnyaina B a s e l L á s z l ó né.
' szege-eti, képzelt ganiek, bukdácsolnak az
Uri szólók gyermeke volt a kis lakatos | életküzdelmek zavaros hullámaiban.
inas. De hát jobban szerelelt turni-faragni,
A kis lakatosinas büszkén viselte kék
mint a latin igéket conjug Ini, vagy a görög munkás-zubbonyát. Ez a kis kék zubbony
dassikusnkal deklamálni.
különös tisztelet tárgya volt a ualád előtt:
És mert okos ember volt a kis lakatos- mint jelképe a szorgalmas munkának, szent
inas édesapja; szive szerint mehetett előre lobogója a tisztes iparnak. Szorgalmasan és
örömmel j á r a műhelybe, hol nagy kedvvel
az életbe.
Ostoba előítéletek nem gátolták, hogy fúrt, faragott!* Ügyes volt a kis lakatosinas.

A kis lakatosinas.

De mint kedves, szelid fiúcskát, játszó
pajtásai szerelték s ha szabad idejében a
lapdázó fiuk közé vevyüll, nagy Örömmel fo
gadtak: itt jön a kis lakatosinas! és tiszte
lettel néztek kék munkás-zubbonyára.
Népszerű volt a kis lakatosinas.
Mikor a munkából hazament, édesapja
szerelettel simogatta meg szurtos arcát s
mindig voli egy kedves szava hozzá: jól van
fiam, szorgalmas légy, hogy derek ember
váljon belőled.

darab lenne. Dgy kellett mosni-vasalní, mint
a patyolatot
Ha fáradt volt a kis lakalosinas, anyja
szeretettel ölelte magához s az anyai csók,
mely piros arcocskáját érte, édesen biztatta :
csak bátorság kis fiam! Egyszóval boldog volt
a kis lakatosinas. És szorgalmasan fúrt, fa
ragott tovább.
Egyizben meglepte édes anyját első
nagystylü művével. Csinos doboz volt ez, fe
delén ragyogó acélból való cirádákkal és re
mekművű kis lakattal.
Mily boldogan faragott, reszelt, kalapált
rajta. Amig elkészüli, százszor is elgondolta,
hogy elég méltó lesz-e ez az ajándék az ő
drága anyjához?

olykép boldoguljon, ahogy hajlama kívánta.
Sohasem hallotta ijesztegelés gyanánt
a ferde életfelfogás jelszavalt: ha nem tanulsz
inasnak adlak.
Családjának nem volt divat a gyerekekre,
ha nem éppen fényes iskolai bizonyítványt
vittek haza, mérgesen rákiabálni : takarodj
inasnak!
*
Bárcsak belátnák már a szülök, hogy
mily helytelenül cselekszenek, midőn hasonló
kifakadásokkal elriasztják gyeimekeiket a
tisztes iparospályától és a becsületes kézmü-=
vess'éget már j ó előre, mint valami megvetett,
lealacsonyító foglalkozási" állítják gyerme
keik elé.

De legjobban édesanyja szerette. Ha
kis munkás-zubbonyáról leszakadt a gomb,
gondosan felvarrta s oly gyengéden bánt a
kis zubbonnyal, mintha valami drága selyem

drb-
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A kalapács koppanó hangjával szerető
szive versenyt dobogott s a reszelő egyhangú
zaja a legszebb dal volt fülének. Az acél,
szemének sugarától csiszolódott
fényesre,
fürge keze alatt s a kis lakat híven zárta el
szivének ezer édes tilkát.
Ugy örült a kis lakatosinas. Boldogan
vitte haza anyjának a remekművet, melyet
az nagy becsben tartott.
Évek multak el. Repül, rohan az idő,
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Az erdő szélen kápolna. Kiölte
Köböl faragva kereszt áll magán.
A Krisztus kére megbarnulva függ rajt,
Kinőtt a moh is már az oldalán.
— A szél süvöltve fut a tájon végig,
Levél a fákról százával pereg. —
Megtörten, a kereszt tövéhez rogyva
Sir egy leány, a karján kis gyerek.
Zokogva szól a lány — kisirt szemével
A" felfeszitett Krisztusra tekint: —
•Atyám ! Te végtelen irgalmas Isten!
Megérdemlettem én e szörnyű kint?
Ki rajiad kívül mást sohsem imádtam.
A porba sújtva mért hogy szenvedek?
Ki nem vétettem soha senki másnak,
Mért bántanak mégis az emberek?
Maguk közül kilöktek, mint »o cédái'

élért eredmény még sem megvetendő siker.
A helyzet javulásának okát nem kell sokáig
keresnünk, megtaláljuk rövidesen, csak végig
kell néznünk a színészek és művésznők gár
dáján. Ha a direktor szimpatikus alakjáról
lesiklik szemünk, elöl találjuk Korda Sándort;
ő a közönség d-delgeletl kedvence. Hogy
erről ő maga is tud, könnyű róli meggyőző
dést szereznünk. Ernyei szellemessége nem
szorul dicséretre, seln 52II 11(0 Jéiló ' ItMnikus
szerepeiben. Ez utóbbinak
physiognomiáját
illetőleg azonban azt a megjegyzést tesszük,
hogy játéka eredetiségének fokozására szol
gálna, ha mimikai gyakorlatokat végezve,
A lány ajakán reszket búg a szó . . .
arcának mosolyát,- mely talán veleszületett
S a z a kereszt, amely kőből való,
természeti adomány, komoly szerepeiben ki
Csak áll merevén, mozdulatlanul . .".
küszöbölné. Karmosi, Liptay és Kun pótolha
A szél a tájon végig fut vadul.
tatlan erői a társulatnak. K. Kövi Kornél,
Levél a fákróT.százával pereg,
Szécsy Emma és Németh Annáról egy kis
Mint hogyha jönne égből üzenet:
hozzáértéssel könnyű volna dilhyrambokat
•
élet a tiétek emberek
zengeni. AZ általános iCluményt regisztráljuk,
Én rtt" ' "•' '
'u
ttftWt* •
ha Kiss Árpád társulatát kitűnőnek mondjuk
Novak Pál.
s ha ugyanezen vagy hasonló társulattal tér
majdan vissza hozzánk, nem kevésbé fog
meleg fogadtatásra találni nálunk. — Egyéb
ként a heti események nincsenek menten egy
H Í R E K .
kis pikantériától, amit számosan kissé ízet
lennek véltek. És méltán. A csütörtöki napon
Színeszet
Midőn e sorokat írjuk, a Luxemburg grófja került színre. Telt ház
| Bzinlaposzló már buc.-uzik. A társulat elköl- várta a'kordina félrelibbenését, hogy szem
| tözésének hírét bizonyara sajnálattal veszik tanuja legyen egy kedves jelenetnek. Na igen,
tudomásul a .-ok a-művészetpártolók, akik az mert a színpad elölt egy színházi alkalmazott
eredeti, szép játékban és éneiben gyönyör hatalmas virágkosarat tartogatott kezében,
ködni s lölötte lelkesedni tudnak. A szezon a | bizonyara valamelyik primadonna számára.
mai nappal véget er. Kiss Árpád eléggé kel Még szallag is volt rajta ilyen felírással:
leme- emlékekkel, távozik tőlünk, mert elte Kordának Tisztelői. A várva-várt jelenet el
kintve néhány "estétől, rendszerint telt ház érkezett s élénk ovátio ki.-éretében a szolga
előli játszol!. Tény, hogy több is -. telhetett feladta a virágkosarat — r Korda Sándornak..
volna a czelldömölki publikumtól, de ha Kell-e ehhez kommentár? Ugy hisszük nem.
figyelembe vesszük, hogy az utóbbi időkben a Hogy kinek agyában fogamzott az eszme, mi
társulatok leéyve szoktak tőlünk távozni, az nem tudjuk, de vélni lehet, hogy férfiében
nem, mert azok egy művész érdemeinek el
ismeréséül inkább- egy maradandó értékű
kik. Száz meg száz munkáscsaládnak ö volt emléktárgyat nyújtanak ál, de nem virágot,
a jótevője. Nevét áldották a szegények és meg hát . .-. na, igen . . . csak mondjuk ki
ügyefogyottak, mert senkit sem bocsátott el bátran, virággal ők csak művésznőknek szok
segedelem nélkül.
tak hódolni.
Csurak.
Véj-re kivirult az ö szemében az ö sze- |
Nyugdíj-egylet. A magyarországi mun
relém virága, eljött a nap, mikor puha fész
kások rokaut- és nyugdijegylete városunkban
kébe vezette csicsergő párját.
is megalakítja fiókját. Az egylet intentiója
Ünneppé avatták ezt a napot a gyári
oly tért hódított magának, hogy a milliókra
munkások. S midőn látta az egyszerű embe
rugó alaptőkéje, a vagyon mintaszerű keze
rek hű ragaszkodását, szeretetük jelét, ezen a
lése és az intézmény példás adminiszlrátiója
napon szive túláradt a boldogságtól. Eszébe
most már a legteljesebb mertekben meg
jutott a talizmán, eszébe jutottak anyja
nyerte a közönség bizalmát Aki rokkant
szavai . . .
vagy aggkorára nyugdijat kíván magának
Megilletődéssel vette elő a régi, öreg nevetségesen olcsó tagsági dij ellenében biz
dobezt s kinyitotta A dobozban megfakult, tosítani, igen észszerűen cselekszik, ha ez
elrongyolódott kis munkás-zubbony volt C s j - intézmény
iránt érdeklődik. Városunkban
dálkozással vette ki.
mintegy 70—80 tagja van az egyletnek s
Megismerte. Ez volt az ő elsí kis mun most már március hó 6-án Kalics Antal
kásöltönye. Újra látta magát mint kis laka- vezérigazgató elnöklete alatt a Griff-szálló
losinast
éttermében a fiókegylet alakuló közgyűlését
Sírva boeuit rá a megfakult kis zub- meg is tartják. Az egyletnek min^nH i . j j .
•boayra « mikOeben erős ' vállai heves *zoTn>~t lehet, akinek foglalkozása vau. Az alakuló
gástól remegtek, ajkához szorította a drága közgyűlésen bárki is megjeienhetik.
ereklyét
-,
0 | irnok Vasvármegye~ főispánja Né
Az alkonyi szellő diadalmasan hozta be meth Lajos szombathelyi alispáni hivatali
a nyitott ablakon a munkások zaját Újra dijnokot Éder János elhunyt járási irnok he
megtanult sirni. Mindezt a kis kék zubbony lyébe ül. oszt írnokká kinevezte.
Előléptetés. A lánci tejgazdasági szak
tette. Szent Zászlaja a tisztes iparnak.
iskola főnökét, Czeglédy Tivadart a földmiveg§ai!
" i miniszter, igazgató-tanárrá nevezte ki
Ki életei lehelt a földi porba,
Te bernied bíztam eleitől fogva.
Ki végtélen, Oiök-yazság'vagy,
Ha még a te irgalmad is el hagy,
Nagy éjszakámra ha nem virrad reggel,
Mi lesz velem, s az ártatlan gyerekkel?
Ki gondot viselsz az egész világra,
Hozzád sirok fel én a kivert árva.
rillT-'- " - i •- —ghaaiálM ttttb
— Hisz néked is fiad a gyermekem. —
Nem... Nem... — tudom —te nem engedheted
Kiveszni az anyát s a gyermeket . . .«
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sahrrarn szerintük elvoazett;
Becsületem
Testvéreim is elfordultak tőlem.
Anyám megvert, apám elkergetett.
Kinek szava világot alkot, rombol,
Ki mindent tudsz: azt i s tudod nagyon jól,
Hogy nincs bűnöm, hogy csak nagyo i ,-zerettem
S a szerelem hogy úrrá lett felettem
— A sziv S az ész ahol szembe jut, otl —
A testein lett a gyengébb s elbukott.
De lehel-e a fe.-lő biullió arról,
Hogy áthevülve a napsugaradtól
Ha élni kezd, kibontja szirmait;
Hiszen tudod, a szerelem vakít. •
Mosi itl vagyok,.ki száműzve bolyongok.
A szivemet megtörték már e gondok.
A hideg ellen nincs meleg ruhám . . .
Ha zörgetek a házak kapuján
Kiűznek mindenütt az emberek
Az éliségtöl is annyit szenvedek.

akárhogy belekapaszkodunk is lebegő szárnyába,
hogy visszatartsuk.
A ki-; lskalosinas nőtt, erősödött s lassaunként kicsi lett neki a kék munkás-zub
bony. Szorgalmasan dolgozott, tanult és évek
multán a kis inasból hasznos polgára lett
a hazának.
Mikor kihajózott az élet viharos tenge
rére, anyja egy talizmánt adott át neki. Az
a régi doboz volt, az ő első műve, melyhez
a gyermekkor édes emlékei tapadtak.
Újra látta magát, mint kis lakatosinast.
Újra átélte a boldog gyermekéveket, mikor
még keserves sírása is inkább vidám kaca
gás

Volt

— Csak akkor nyisd fel e dobozt, —
mondta neki anyja, — mikor előtted legbol
dogabb napját éled. Ha sztved túlárad az
Örömtől. De már nem tudsz többet sirni. Az,
ami benne van, újra megtanít könnyezni.
Imaáá teltek afc4ani s-*"™- »'"•'». k i
az ibolya, sokszor hervadt el a rózsa. Sokszor
pihent a föld fehér szemfedője alatt
Szive még nem volt túláradva az öröm
től. De már régen nem tudott sirni.
Megfeszített munka árán az egykori kis
lakatosinasból hírneves gyáros lett Munkásai
rajongtak érte, mert szerető atyjok volt ne

1
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Költött halálhír. A .Kemenesvidék- | sabb állami és közigazgatási hatóságok, kulMagyarok a p r á g a i gazdasági kiállí
moll heti száma azt a hírt" közölte, hogy j turális és vallásos egyesületek is képviselve táson. A csehországi központi mezőgazdasági
Dénes Zsigmond volt helybeli máv. fűtőház- lesznek. Mind a Vatikánban, mind pedig a társulat 1910. évi május 14-étől május 22-ig
főnök elhunyt neje utáni bánatában Budapes nagykövetségen az előkészületek már élénken kiállítást rendez. A tej-, szesz-, cukor- és
ten agyonlőtte magát, sőt ez újság annak folynak az igen impozántuek ígérkező ünnep serfözési ipart képviselő csoportokban, vala
rendje és módja szerint el is parentálta öt ségre, a rendezőséghez pedig már eddig is mint a borászati-, méhészeti- és selyemte
Minthogy ez a hír nem. egyéb valóságos vad számosan küldték be jelentkezésüket a nem nyésztési osztályban magyar kiállítók is részt
kacsánál, a vadkacsa pedig — tudvalevő — zeti zarándoklatban való részvételre, melynek vehetnek s ezen csoport zsűrije jelentékeny
gyorsan repül, eljutott Budapestre is. ahol részletes tervrajzát és a római ünnepségek dijjutalmakkal rendelkezik. A kiállítás, mely
felette nagy konsternációt kellett. Maga
programmját minden érdeklődőnek készsége Schwarzenberg Frigyes herceg elnöklése alatt
erőüekerejével túlvilágra küldött fütöházfönök sen megküldi az Orsz. Kath. azöretség ( I V , áll, igen nagy tért toglal el s magyar kiállí
ugyanis az álhír felett szerfelett megbotrán Ferenciek-tere 7.)tók részvételét nagyon szívesen látják. A k i - "
kozott és egy czelldömölki jóismerőséhez sa
EaUlOsas. Súlyos csapás érte Reisin- állítók teljes képviselését, a kiállított tárgyak
j á t kezűleg irott levélben a koholt h i r t . d e ger Izidor janosházai kereskedőt, aki -csü elhelyezését Pobiet Artliur (Prága, Karolinenmentálta. •• .
.
-'C
törtökön magánügyekben távol volt hazulról, thal) vállalta el, aki kívánatra programmnt
J á r v á n y . Szecgényben a kanyaró lépett
mire hazaérkezett, felesége, aki már hosszabb küld s megadja a szükséges felvilágosításokat
fel és oly mérvben uralg, hogy az iskolák
Tavaszi aratta. Aradról irják: A lan
idő óta betegeskedett — meghalt
bezárását el is kellelt rendelni.
gyos időjárás és a meleg esőzés következ
Névmagyarosítás. A belügyminiszter
tében' Csongrád-, Csanád- és Aradmegyében,
Országos v á s á r . Hétfőn országos vásár
megengedte, hógy kiskorú Kohn Imre jánoslévén városunkban, a kedvező időjárás igen házai illetőségű, budapesti fafcflg családi ne- Szóval az ország legelső búzatermő vidékein
a buza lábfej magaságig kiszokott. Ma már
népessé tette. Felhajtás mintegy 3000 darab
vét Kálmánra változtassa.
a buzafej a gazdák állítása szerint, elérteazt
marha volt, melyből 780 darab adatott el.
Tisztújítás F a l t t á .
kemenespálfaij
magasságát, hogy még egy esetleges és na
Hoffaerr é s Schrantz
gápraktára
olvasókör vasárnap tartotta közgyűlését,
gyon kétséges márciusi gyenge fagy kevés,
Scheer Gyula vezetése alatt megnyílott A
1. a kiadások és bevé- vagy éppen semmi kárt sem tehet már benne.
raktár a Gayer-féle házban van és mimlen- melynek tárgya volt:
!. a tisztikar megválasz A korai tavasz má-ouik eredménye az, hogy
léle mezőgazdasági gépek találhatók benne. telek megvizsgálása,
tása. Elnök lett: Kristóf István kápIán.Alelnök: már ináj.s elején arathatnak a gazdák, tehát
Az áruk jósága és tartóssága szempontjából
Mészáros István. Titkár: Vér Géza tanító. két hónappal a rendes aratást megelőzőleg.
kifogás alá nem esnek s a jutányos árak
Pénztárnok: Bella József. Könyvtáros: Tungli A termelők állítása szerint évtizedek óta nem
felveszik a versenyt bármely szállítmányt!
András. Választmányi tagok: Dobson Gyula, vott olyan búzatermés, mint az idén lesz. Az
gyártmányokkal. Vidéki venni szándékozó
Bognár János, Mészáros Ferenc, Bella Mihály, óriási kenyérdrágaságot tehát- nagyon olcsó
gazdák levélbeli megkeresésére a raktár ve
Tungli Károly, Kis József és Nagy Ferenc.
év fogja fölváltani. Azt beszélik, hogy a ke
zetője készséggel kiutazik.
nyérliszt, amely ebben az évben kilogrammon
A
saabó-mesterek
országos
szövetsége
Apró h í r e k . Muraszombat es Radként 40 fillérbe került, az idén 18—20 fil
kersburg stájer város között vasutat tervez által egybehívott elsőországus szabtiértekez- lérbe lóg kerülni. A buza árának csökkenésé
lel
mult
vasárnap
Budapesten
a
kereskedelmi
nek. — Az 1910: évre összeállított vá
és- iparkamara dísztermében a fővárosi és vel természetesen a többi termeivények is
lasztói névjegyzék szerint a vármegyének
vidéki szabok érdeklődése mellett folyt le. lépést tartanak. Olcsóbb lesz tehát a rozs,
összesen 33498 választója van (tava) 88990
kukorica és a konyhakerti vetemények.
Másnap ugyan e szövetség rendes évi köz
volt). Valószínűleg Békássy István nagybir
Minden anya érdeklődik a >Scott-féle
gyűlését tartotta Kriszhaber Leó elnöklésével.
tokost nevezi ki a király, '— persze, hogy a
A szövetséghez ismét sok város küldöttei Emuisió* iránt, mely lapunk hasábjain most
kormány előterjesztésére — Vasvármegye fő
csatlakoztak és számos fővárosi és vidéki sokszor aj.mit.uik. Ez egy híres csukamájolaj
ispánjává. — Amerikában a. gyilkosságok
szabómester jelentette belépését — Itt em készítmény, melyet gyermekek előszeretettel
ijesztő módon szaporodnak, mert ott a gyil
lítjük meg, hogy ugyancsak mult vasárnap vesznek be és mely nekik minden esetben,
kosokat nagyon enyhén büntetik, pl. 75 gyil
alakult meg a fővárosban az országos ipar- melyben eddig közönséges csukamájolajat
kos közül átlag csak egyet büntetnek halállal.
egyesület dísztermében az Urásiparosok or használtak, gyors és biztos segélyt nyújt
Míg 30 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban szágos szövetsége is, melynek célja: küzdeni Kapható minden gyógyszertárban.
1800 gyilkosság volt évente, most átlag 8000 a tisztességtelen verseny ellen s gátat vetni
Tenyészbütavásár Szombathelyen. A
gyilkosság történik egy év alatt — Egy an ama törekvésnek, amely £ nagyközönség Vasvármegyei Gazd. Egyesület ápr. 1-én
gol bank hatalmas méretű automobilt taka félrevezetésére irányul.
Szombathelyen bikavásárt rendez. Erre a vá
rékpénztárnak s váltóüzletnek rendezett be s
sárra a píros-tarka hegyi jellegű és különösen*
Szabályrendelet a legelőhasználatról. a Bern-Szimentáli fajtához tartozó, vagy e
szigorú menetrend szerint oly kisebb városo
kat és falvakat fog bejárni, ahol nincsenek Fölmerült konkrét eset alkalmából elvi je fajták keresztezéséből származó olyan bikák
bankfiókok; a kocsi belseje szakasztott olyan, lentőségű határozatban mondta ki a föld- hozhatók csak, melyeket az egyesület kikül
mivelésőgyi miniszter, hogy a kőzlegelő cse döttei a vásárt megelótSUg megvizsgáltak és
mint egy váltó-üzlet
kélyebb kiterjedése nem menti fel a községet a vásárra bocsáthatóknak minősítettek. A vá
Mzgyar szent korona ünnepe Rómában.
ama kötelezettség alól. hogy a 17800—907. sárra bikát legkésőbb febr. hónap végéig" az
Mint értesülünk, nagyban folynak az élőké-számú löldmivelésűgyi miniszteri körrendelet Egyesületnek címezve, Szombathelyre kell be
születek és előjegyzések arra a széles arányú
értelmében a legelőhasználat iránt szabály jelenteni.
nemzeti zarándoklatra, melyet az Orsz. Katii.
rendeletet alkosson.
Kamattérítés az exlexben. A közadók
Szövetség elnöksége gróf Széchenyi Miklós
Ebtartók figyelmébe. Mindenkinek, aki •kezeléséről szóló törvény egyik szakasza k i 
győri püspök vezetése mellett Radnai Farkas,
Bálás Lajos, Zichy Gyula gróf, Boromisza T i  ket illet, adatik tudtára, hogy veszedelem mondja, hogy annak az adózónak, aki adó
bor és Fischer- Colbrie Ágost püspökök rész fenyegeti a házőrző és egyéb kutyákat Már tartozásának egy vagy több évnegyedi részle
vételével folyó évi április 11—22-re Rómá amennyiben a gazdák február hó végéig be tét előre befizeti, az előte fizetett adóösszeg
ba terye5 _Mint ismeretes, akkor fogják te-^ nem fizetik az ebadót A törvény ugyanis minden forintja után a befizetés napjától az
a

s

leplezni azt a kiváló becsű márvány dom
bormű emléket, melyet a római magyar mű
vészeti ház megbízása alapján Dankó -szob
rászművész készített a magyar szent koro
nát adó I I . Szilveszter pápa emlékének. Az
-emlékmű leleplezése alkalmából nemcsak ü
Felsége a király, hanem a kormány és az
-országgyűlés mindkét háza, az Összes maga-

szigorúan előírja, "hogy SJrebadó az év etKrTinető" évnegyed közepéig számított évi 5 szá
két hónapjában befizetendő, ellenkező esetben zalékos. kamat betudandó, illetőleg kifizetendő.
az ebtartók elsőizben minimálisan 20 korona Fölvetett kérdések folytán Lukács László pénz
pénzbüntetésre ítéltetnek, a kutyájuk pedig ügyminiszter figyelmeztette a pénzügyigazga»lebunkóztatik.« A rendőrhatóság erre való j lóságokat, hogy az említett kamattérítésre az
tekintettel ezúton is figyelmezteti a késedéi- | adójukat előre befizető felek a költségvetésen
meskedő ebtulajdonosokat, hogy az ebadót e kívüli állapot alatt is jogos igényt tarthatnak
bó végéig okvetlenül fizessék be.
az tehát tőlük most sem tagadható meg.

8; s z á m .

KÉMEN FSALJA
Most eshetett belet No halija, Tóbiás,
micsoda dolog ez?! Egy légy vau a borom- !
O L T V Á N Y T
bari! = Pincér: Az nem lehet, kérem alássan! j S ^ Q L Ö
— No hát nézze meg j ó l ! — Csakugyan, de
ne vegyen addig, mig az alanti telepről ár
akkor hát csak most eshetett belé. mert én
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö
az elébb mind kiszedtem!
zönség elősegítésére alakult és oly olcsó
Otthon TOlt Vendég: [.ehet-e beszélni
áron lehet oltványt avagy más egyéb veszszőt
beszerezni, hogy más telep ezen arak
a teins orral? — Cseléd: Nem. — Talán
kal nem versenyi zhetik. Az árjegyzék sok
nincs itthon? — De igen! — Tehát nagyon el
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen,
lehet foglalva.'? — Nincs. — Hat akkor mi
bórmentve küldetik, aki cimét tudatja.
„, « •-),•-»
lahgi ve|f eszelnem? —
"CTFT"!
Mert éppen most püfóli a felesége.
Fogyasztási a ö. Egy kefekötflné ked
ves férjét a városon kivül levő fogadóban
holt részegen találta, ugy, hogy kénytelen
Mílóoltvinyteltpénelc fiulcj.Csellda.liolli (Vtsm.)
volt taligán hazatolni. A város kapujánál levő
jvamon az őrök kérdik tőle: Mit visz az aszszony ? — Egy disznót, — feleié bosszúsán. —
Mennyit uyomhat? — kérdik ujabban. —
Két mázsát, — felelt a szegény asszony még
mérgesebben. — A nyilatkozatot pontosan
írásba foglalták a nő nevével és szállásával
s ekkor terhével odább Dallagott, azonban
bezzeg csodálkozott, mikor másnap két m á 
zsányi disznóhúsnak beviteléért a fogyasztási
adójegyet megkapta s meg kellett fizetnie,
bármennyire szabódott,'hogy sötét volt ugyan,
de a talyigán kedves férjecskéje feküdt.

Egy 2 0 0 k o r o n á s grammofon
30 k o r o n á é r t

e l a d ó . 8 napi

p r ó b á r a d í j t a l a n u l . Megtekint
h e t ő a „TITÁNIA" g ö z m o s ó dában Czelldömölkön.
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SZŰCS SÁNDOR FIA

Kiadó lakás.
Celldömölkön, a Dömölki ut
cában, újonnan épült házban
kiadó egy három szobás
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a hozzátartozó mellékhelyisé
gekkel. Bérbe Tenni szándéko
soknak bővebb értesítést ad a
tulajdonos: SZALAY JÓZSEF.

ünghvary

József

«61ótelepén és grtaSlMil-lskoláJáku
C i e g 1 é d

(Pestmegye)

az év őszén és tavaszán nagyobb
mennyiségű (300—350 ezer darab ne-'
mes gyümölcsfa-csemete kerül eladásra,
1—5 éves példányokban a következők
ből: körte, alma, szilva, őszibarack,
kajszinbarack, cseresznye, meggy, eper,
savanyu szeder, boivniei zorte, azaroigalagonya, birs, lasponya, mandula, dió,
füge, köszméte, ribizke, málna, földi
eper (szamóca), ezenfelül szomorú alma,
szomorú eper. pyramis-eper, gömb-akác,
pyramis-akác stb. csemeték. Ezek árai
erősségük szerint 5—30, igen erősek
40—50 kr. Ugyancsak igen nagy menynyiségben kaphatók 1—3 éves magcse
meték a következőkből: körte, alma,
birs, doubin. besztercei szilva, cseresz
nye, fekete meggy, sajmeggy (Prunus
Mahaleb), sárga barack, mandula, Pru
nus Myrabolána.-valagonya, és kökény;
ezek árai erősségük szerint 10 drb. 80
krtól 1 frt 80 krig, 1000 drb. 7 futói
17 frtig. Lepényfa (Gleditshia triacanthos
és akác, áthátlan sövény készítésére igen
alkalmas 1—3 évesek, igen nagy kész
let kb, 3 millió). Ennek á r a 1000 drb.
3 frttól 8 forintig. Sorfának használható
akác 200—220 cm. magas 1 dr. 20 kr.,
100 drb. 18 frt, 1000 drb. 170 frt. Új
donságok a fentnevezett gyümölcsnemek
ből 1 drb. 40—60 kr. Háromszor per
metezett, szokvány minőségű bor- es cse
megeszőlővessző, teljesen beérett sima
100 drb. 4 frttól 7 frtig, gyökeres 20
frttól 25 frtig.

Tessék árjegyzéket kérni!

KEDVEZMÉNY
L A P U N K
E L Ő F I Z E T Ő I N E K ! !

Németh

BÉVÁRDY GYULA

nri szabó

László

CELLDÖMÖLK,

Kossuth-u.

RÓZSI
ÉS EGTÉB E L B E S Z É L É S E K
címmel novella-kötelet adott ki. A száz
nál több oldalra terjedő kötetben egy
csomó igen sikerült elbesiélés van, me
lyekben az iró megfigyelései, impressiói
annyira figyelemreméltók, hogy bátran
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet
kedvezményül lapunk olvasóinak.
-Mindenki, aki lapunkra előfizet, megkal3a^mm^e£TuTezTm-tg^^
közli s 40 fillér dijat hozzánk beküldi.

K é s z i t
polgári,
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Kifogástalan szabás!

Nyomatott Dini-reve Nándor villanyerőre berendezett könyvm^midájában CzelldömKII
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