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Halleluja.
Isten választott népe," a zsidó nép
évszázadokon át őrizte a Megváltó eljö
vetelébe vetélt hitet. A mikor végre
Megváltó, támadt belőle, a. Golgothára
juttatta.
•Pedig a Megváltó élete,. cselekede
tet, eszméi, tanításai, mind tanúságot
tettek róla, hogy ez egyszer valóban
megtestesült az emberben az egy, igaz
Isten.
De saját népe, kortársai, földijei
nem értették meg, nem ismerték fel.
Akik a hatalmat, a vezetőszerepet bír
ták, csak azt látták benne, hogy kima
gaslik felettük: tehát meg kell semmi
síteni, mint ma mondanák, le kell törni!
Akik elnyomottak, szenvedők, alattvalók
voltak, azok pillanatnyi előnyöket vár
tak tőle s amikor ő ezeket nem nyúj
totta, mint ma mondanák, nem húzott
mézesmadzagot a szájukon keresztül,
haraggal fordultak el tőle s vak eszkö
zeivé lettek a pozíciójukat féltő hatal
masok intrikáinak. Elnyomóinak kedvére
járandók, >feszitsd nteg« et üvöltöttek
szabaditójuk felé.
Csak, miután

kiszenvedett, akkor
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Az éjjel megint nem tudtam aludni.
KinlódVa Vergődtem behunyt szemekkel
S ébren talált a reggel.
A mai nap megint rosszul kezdődik.
A régi sebből Vért sajtol az élet
S a szivem csak nem éled..
A szenvedés egészen megviselt már.
Minden perc csak gyötrelmei hord méhébe.
Hát nem lesz soha Vége ?
Mig roskadozva már alig Vánszorgom
Az élet egyre ostoroz, hiába .
BeVégzi nem sokara.
\

NOVAK PAü.

| "TSnkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölköm
ide inlézendök a szellemi részt illető közleménye,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

kezdett derengeni előtlük: Ez mégis
Isten lia lehetett!
Az iilö múlt s a megfeszített Krisz
tusnak nemcsak teste, de tanítása is
feltámadt!
A kii egykor a kor leggyalázato
sabb kivégzúszerére feszítettek, annak
feltámadását ünnepelve ma száz és száz
milliók zengik az ujjongó refrénl:
Halleluja!
_
."\ '
A kik Őt kigúnyolták, keresztha
lálra juttatták, azokra ma sajnálkozva,
értelmi és érzelmi ürességüket csodálva
gondol mindenki.
A feltámadás nagy misztériuma
örökké érvényes tanulságaival ma már
közkincse a jobb, a tökéletes után tö
rekvő embereknek.
Azon kevesek, akik nem arra vi
gyáznak, vájjon az, amit hirdetnek, a
tömegnek, a többségnek tetszeni fog-e
hanem csak arra, hogy nem ütközik-e
az igazságba, az igazságnak minden
emberben elrejtett életrehivójába, az élő
lelkiismeretbe, jó meggyőződésbe: azok
] erőt és bátorságot meríthetnek a további
küzdelemben való állhatatosságra, mert
a feltámadás ünnepe ércnél maradan
dóbban tanúsítja, hogy az
igazságot
legyőzni nem lehet!

A csokor.
Irta:

A
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A szivarfüsttöl és parfümillattól teljes
.levegőjű szalonban vig, kedélyes társaság volt
együtt. Léha, üresfejű ficsurak akartak szelle
meskedni, Ötletekkel teli beszédeket elmondani,
ami azonban egyiküknek sem sikerült. De
hiszen nem is olyan nagy csoda: szegény
szalonfignráknak egyebük sem volt az élesre
vasalt nadrágjukon, hófehér kézelőjükön és
gallérjukon és kilogástalan kikefélt és kivasalt
szmokingjukon kivtll, azaz dehogyis nem: az
üres fejük . ':, ..
Szóval, a szellemes mondások sehogy
sem akartak sikerülni, hiába próbálta már
meg harmadszor Kende, a banktisztviselő, se
hogy sem tudott egy ici-picike rövid tósztot
Összehozni, kiszorítani.
Pedig a Hajós Mariska nevenapjára még
a statisztikát is rendszeresen áttanulmányozta,
hogy csak össze tudjon állítani valami köze
pes dikciót, amibe az ötleteket ö maga fogja

S akiknek fáj a gondolat, hogy
éppen azok törnek ellenült, kikhezjegközelebb állóknak vélték magukat: azok
nak vigasztalására lehet, hogy a Meg
váltót is a saját népe kívánta kereszt
halálra. Dé- leglelkesebb követői is
olyanokból kerültek ki, akik ót és tanít
ványa^ valamikor halálra üldözték.
Ha néha ugy látszik, mintha a go
noszság ülné diadalát,' nem kell csüg
gedni! Az igazi, a tartós siker, a végső
győzelem mindig a derékségé. Az ármány
és rosszindulat eltántorítja bár az embert
egy percre, de — mint Madáchnál
mondja az Ur Lucifernek :
»: . bünliödésed végtelen leend.
Szünetlen látva, hogy mit ront ni vágyói
Szép és nemesnek uj csirája lest.*
Ezért örömünnepe a feltámadás
ünnepe minden jóakaratú embernek. A
szeretet, a -jóság, a derékség, az igaz
ság ül itten győzelmi ünnepet az ármá
nyon, a gonoszságon, a hitványságon,
a hamisságon.
A győzelmi ünnepen hadd zengjen
hát a hatalmas, a magasztos, az őszinte
halleluja!
A m.

belevinni. Talán épen ezért nem sikerültek a
próbálkozások.
Mariska, az.es! startja, az ünnepelt le
ányzó, kacagva szemlélte az öt állandóan
körülrajongó szalonfigurák nagy dilemmáját s
nem kisebb felsülését és — noha gyakran
leintette azokat — jót mulatott azoknak áll—
hatatosságán. '
- A társaság mindazonáltal elég jó han
gulatban volt együtt. Az urak jobbára egymás
között szórakoztak, mig a leányok, akik nem

kevés számban jelentek meg a nevezetes es
télyen, többnyire a jelen nem levőket szapul
ták, — amit ugyan teljesen fölösleges lenne
leírnom, mert tudja mindenki, hogy az ilyen
jonr-prié-ken mi minden megyén végbe.
A házikisasszony, a bájos, alig tizen
nyolcéves Mariska, végtelenül kedves volt a
vendégeihez. A sok jó kivánatot, amelylyel
elhalmozták, figyelmességgel és kedvességgel
igyekezett hálásan viszonozni s különösen —
mint illik — az urak érezhették magukat leg
inkább a kegyeLáltal kitüntetetteknek.

Lesz-e

középiskolánk ?

Pár évvel ezelőtt ama kecsegtető
reményekkel'mentünk a városi tisztikar
és képviselőválasztások elé, hogy a
magisztrátus felfrissített energiája üdvös
és hasznos alkotásokat fog teremteni.
TöTékvésui-ket akkor sikeritcrotiázfatri
progressiót áhítozó többség jelöltjei
egytőbegyig bekerültek a testületbe. És
mi történt azóta? Semmi! Vagy legalább
is semmi olyan számottevő eredmény
mely városunkat kulturális vagy gaz
dasági téren egy fokkal is előbbre vitte
volna. A siker, mi akkor bekövetkezett
nem volt egyéb egy szépen viritó, de
meddő virágnál, mely gyümölcsével
nem ajándékozott meg bennünket. Pedig
akkor mily szépen hangzó jelszavak
röpködtek szájról szájra ! A középiskolát
lelki szemeink már ott látták kiemel
kedni valamely, de még mindig parla
gon heverő telken ; a városi takarékpénz
tárnak is meg volt adesigyált ügyésze, vá
rosunkat pedig mint egyik fontos straté
giai pontot, a katonaság kürthangja tölte
be. Jóleső érzések hatása alatt állnánk ha
csak egy lépéssel is közelebb jutottunk
volna a haladás terén, de még mindig
azon a ponton veszteglünk, ahonnan a
rák akar előrehaladni. Most azt kérdez
zük egymástól: miért e pennanentia? i
Talán csalódtunk volna jelöltjeinkben, I
vagy talán nincs pénzünkV Elmélkedhe- j
tünk egy kissé a dolgok állása felett.
Nem akarunk senkivel szembe helyez
kedni, sem elfogultak lenni, azért fel
sorolunk néhány esetet s vonja le ma
gának ki-ki a konsequentiát s következ
tessen mindenki amaz okokra, melyek
beniinket a haladás utján visszatartanak.

Néhány évvel ezelőtt valakinek az
az ideája támadt, hogy célszerű volna
a várost agyonaszfaltozni. Igen ám, de
hol van hozzá az a három kellók, ami
minden eszme kiviteléhez elengedhetet-lettöl—szüksegeA-Jupénz, pénz és a
pénz? A propositiónak voltak ellenzői,
de mert sikerült az aszfaltnak előnyeit
festóileg ecsetelni, nem riadtak vissza
a mintegy V.mre"zer—korona—ItölesÖHfeketéiétől. Most tehát kész van az
aszfaltjárda, szemeink gyönyörködhetnek
benne. Más előnye egyébként sincsen,
falójában tehát luxus dolog s erre
csaknem háromnegyed milliót áldoztunk.
Ha most felvetjük a középiskola
eszméjét, azt vágják szemeink közé,
hogy hol a pénz. Pazarul számítva,
egy négyosztályu középiskola felépítése
és berendezése mintegy 100 ezer ko
ronát igényelne, de erre már nincs
ekkora összeg sem.
Ha aszfaltunk nem volna, a keres
kedelem és forgalom azért nem szüne
telne, de iskola hiányában tanulóink
egy fél osztálylyal sem tudnak előbbre
jutni a tudás és képzettség terén.
A katonai létszám emelése küszö- j
bön áll s aktuálissá lett több garnizon •
szervezése. Ennek az eszmének már |
kedvező talaja van nálunk. Tagadhatat
lan tény, hogy üdvös hatással volna
városunk fejlődésére egy zászlóalj ka
tonaság ideállomásitása, de ha az ezzel ,
járó terheket egyedül nekünk kellene !
viselni, ami több százezer koronát jelent, nem szabad ragaszkodnunk hozzá.
A létesítmények akadályainak jellem
zésére fel kell említenünk még egyesetet.
Tudvalevő, hogy a rohamosan fej

lődő és beépülő ujlelep, nevezetesen a
Rákóczi-ut lakói évek óta sürgetik a
gyalogjárók rendezését, illetve kiépítését.
A létesítmények között ez volna az a
feladat, amely financialiter Iegkönynyebben meg volna oldható. A városi elöl
járóság nem is zárkózott el a kívánsá
gok elől, csupán a felett folyt a vita,
hogy aszfaltot kenjenek-e az utakra,
vagy pedig betonlapokat helyezzenek-e
rá. Az e feletti vita pár évet emésztett
meg s még most sincs gyalogjáró, csu
pán az áldott anyatermészet alkotta
sáros utakat rója a város újtelepének
mostoha lakója. A megoldás végre egy
jelentőségteljes stádiumba jutott. A vár
megye, ahova az ügy került, ugy oldotta'
meg a sokat bogozott gordiúsi csomót,
hogy a gyalogjáró az utca lakóinak kí
vánsága szerint készíttessék el. A két
harmadrészben érdekeltek egyhangúlag
a cementburkolat mellett foglaltak állást,
minthogy ez a módszer háromszorta
olcsóbb az aszfaltnál. így most m á r '
bizton remélhető volt az utak gyors
elkészítése. Csakhogy . .
Igen, ha
aposlrophalni nem kellene! Egyik taná
csos ur, akinek semmi különösebb ér
deke sincsen a Rákoczi-uton, nem akarja
respektálni az általános óhajt, a mélyen
érdekeltek kívánságát, hanem az aszfalt
mellett nyílt állást foglalva el, a városi
tanácsnak a megfelelő értelemben ho
zott határozatát megfelebbezte. Tessék
most tehát előre haladni, ha egy ember,
akinek a szép iránti érzékében egyéb
ként egy szemernyit sem kételkedünk,
minden áron az ő akaratát akarja ér
vényre juttatni!

. Néha-néha meg-megszólalt rózsás ujjainak csapkodása alatt a zongora is, beleairva
néhány melódiát a vidám, egészséges kacagás,
vig lármája közé.

csokrok felé igyekezett s már-már az a ret
tenetes veszély fenyegette a drága, elegáns
csokrokat, hogy a profán Kezek által szétsze
detnek, amikor a házikissasszony mosolygós
képpel feszült a merénylők elé;

a Német, aki tárcákat ir
ez épen kézre jüttl
S aztán egy vandál
ketlenségével tépte szét a
szét az urak között, akik
meg azt . . .

Bánattól- mentes, könnyed melódiák su
hantak föl, a kellemes hangulat gondtalanabbá
tételét még inkább fokozván s a melódiák so
káig olt úsztak, ott kerengtek a bóditó illa
toktól telitett levegőben.
Egyszer azonban a bogaras Szelegyinek
valami .az eszébe jutott. Pózba vágta magát
és rettenetes komoly képet csinálva (mintha
legalább is az fi apját OLötték volna agyon a
boldogasszonyfai erdőben), szavait egyenesen
a házikisasszonyhoz intézáe:
•.— Mivel pedig a vendégeknek virág is
dukál, tisztelettel vagyok bátor szerény előter
jesztést tenni, miszerint , . .-.
— Igen, igen! Kérünk virágot! Virágot
kérünk I Kérek én 13 virágot! — hangzott
üastí vissza és pár perc alatt az egész tárPMcíig iaij^ri volt: .
Mind »w iz ég) ik nipp-asztalkán heverő

— De bizony ebből egy szálat se kap
nak! — mondotta kedvesen, miközben bájosan
ingatta barnafürtils lejeoskéjéL Hanem . . .
Ibiie'in abban a pillanatban— belépeti
a mentőangyal, akarom mondani: a cseléd és
egy jókora csokrot hozott: csupa *zegfü- és
krizantinszálakból Összeállítva.

a »Hiradó«-ba. No,
durvaságával, érzé
csokrot és osztotta
hálásan köszönték
—.

*

Valahol, egy csöndes, rideg kis hónapos
szobában egy hosszú hajú, ábrándos tekin
tetű ifjú ült a pislogó lámpa mellett és mi
közben ujjait hosszú bajába furla, fölsóhajtott:
— Talán már meg is kapta a csokrot,
t s talán, megörül neki . .

— Ah! — hangzott a csodálkozás fel
kiáltása, vegyesen férfi éa női ajakról.
. Majd ökölbe szorult a keze és megvil— Ki küldi?'^téröe'ziék a Rvaucsiabbak. lámlott a szelid kók .szeme:
— Mindjárt megnézem
szólt Mariska
— Kell, hogy örüljön neki! Kell, hogA
és elvévé a qselédtOl egy kicsi borítékot, gyóP szivesen vegye! Hiszen az utolsó pénzemen
Ban szakította fel azt. Kissé ÓStzeráncolta vettem, hogy örömet szerezzek neki . . . A z
alabástrom homlokát, amikor a nevet elol utolsó pénzemen — és most meg keíl kopvasta, de aztán hirtelen ismét elömlött rajta t a l n e m - a z - ^ ö t ^ r o n i t ; . _ — —
_
a vígság, a mosoly és nevetve szól a társaSágnak:
r

_^=JAz a p o é u - ^ ú i ^ H t t t l i l t - t w l p H V ^ l

Nem-e célszerűbb és
üdvösebb
volna, ha a város további aszfaltozásá-

Krónika.

Kommentár nélkül adjuk egyik laptár
sunk elmélkedését, vagy, ha ugy tetszik, véle
ményét arról a tényről, hogy honatyáinknak
egy része napidijai't fölemelését óhajtja és az
Egyik érdekes és önzetlenül fára iránt már mozgalmat is indítottak.
dozó elöljárónk megpendítette az úgy
A'nagyságos képviselő urak, akik a ha
nevezett japán-park létesítésének eszmé záért és a fölséges népért csak élni de doljét; "ffiely célra "teljésen
ffiegré1eirier~afj170*^ne^
napidíjaik fókmttieséer-t
volt városi téglagyár telepe. Igazat adunk sóvárognak. Azt akarják, hogy a t. Ház értse
meg az ő fohászukat és vállalja az Isten és
neki! Az a hely másra ugy sem volna
nemzet előtt a felelősséget azért az egyete-alkalmas, -Eg-y kis kiigazítással, no meg mes vágyakozásért, amely a képviselői járan
4 — 5 ezer korona költséggel megvaló dóság tisztes emelése érdekében, mint a
sítható volna az eszme. Úgyis általános rejtett földgáz, ma még csak dübörög, de
a panasz, hogy a rekkenő nyári hőség megállapított határidőkben kitörésre kész.
böl felmerülő nagyobb kiadásokat a
létesítendő középiskolára takarítaná meg?

ben nem tudunk hova menni, gyerme
keink nem tudnak egészségük és testi
fizikumok fejlesztése végett kirándulni.
7

— Hja, 4 — 5
ezer korona
pénz! — vetik oda sokan.

sok

Tehát 100 ezer korona iskolára és
4—5000 korona kiránduló helyre, mint
olyan létesítményekre, melyek jótékony,
hasznos célt szolgálnának, nem telik,
de háromnegyed millió egy-kettőre elő
kerül akkor, midőn a luxus célt szol
gáló asfaltról volt szó.
Városunknak ingatlan eladásából
most mínlegy 25 ezer korona kész
pénze van. Többen azzal a prepozíció
val éltek, hogy bérház építtessék belőle.
Szerencsére a tervet elvetették. Azért
hangsúlyozzuk a szerencsére
— kifeje
zést, mert így még lehet reményünk
arra, hogy a jólélek még talán meg
szállja viriliseinket és valahogyan rá
fanyalodnak arra, hogy ez összeget egy
középiskolai épület költségeinek rész
beni fedezésére szánják.
Nem is olyan merész a mi ter
vünk, mint némelyek hinnék. A kor
mány nem tagadna meg némi támoga
tást olyan vasúti gócponton fekvő vá
rostól, mint. a mienk. A fenntartás
költségeit nagyban fedeznék a tandíjak,
talán akadnának emberbarátok is, akik
adományaikkal szívesen áldoznának a
kulturális haladás oltárán.
Ha eltudnánk valahogyan jutni
arra az útra, mely a középiskola létesí
téséhez vezetne, bizonyára útitársul sze
gődne hozzánk s ügyünk hathatós elő
mozdítója lenne az a férfiú is, kit a
közelmúltban választókerületünk bizal
mával tiszteit meg s aki ily irányban
ígéretet is tett már nekünk, ami szere
tett, agilis országgyűlési képviselőnk.

A képviselők több munkát, nem: bér
emelést követelnek. Megdrágult fejük fölött
az idők járása. Drágább a szállásbér Buda
pesten. Azért ismétlem- meg Budapestet, mert
tudvalevő, hogy szeretett nemzetgyűlésünk
előkelőségei, akkor látják Budapestet, amikor
éppen szavazás van, vagy amikor minden
áron minisztert akarnak látni.
Ha az a fizetésemelő indítvány ugy t é 
tetnék meg, hogy valamennyi képviselőt kö
telezné budapesti állandó lakástartásra, pénz
bírság terhe mellett a képviselőház kötelező
látogatására: hát csak . hagyján. De igy, a
honért való aggódás más formájában csak
annyit tűrhetne meg az ország, hogy vala
melyes külön prémiummal jutalmazzák azokat,
akik kötelességüket híven teljesitik.

Rákost) Jenő, hazánk egyik legjelesebb
publicistája és irója,?a mult héten a Magyar
Iskolaegyesület közgyűlésén hatalmas elnöki
beszédet mondott, melyben áttért a mi nem
zeti törekvésünkben való küzdelmünkre is,
lobogtatván azt a zászlót, amely „ a nyelv
zászlója". Azután igy folytatta:
Sokat halljuk, hogy ez a nyelv is meg
van támadva. Sokat halljuk, hogy a nyelv
roroMk— idegen, c-szjárás, gondolkozás elegye
beléje, a mely megrontja természetét, kivet
kőzteti eredetiségéből és veszélyezteli tiszta
ságát és léteiét. Tisztelt közgyűlés! A magya
nyelv egyike a legősibb, legeredetibb és leg
egyszerűbb szerkezetű nyelveknek. És jóllehet
a magyar nyelv, mig nagy vándorlásaiban ide
ért, sok idegen anyagot vett föl magába,, de
a maga eredeti tiszta szellemében és szerke
zetében, törvényeink kristály tisztaságában fönn
tudta magát tartani és igy áll fönn ma is.
Mert az, hogy sok ideged anyag van a magyar
nyelvben, nem teszi idegenné a nyelvet, csak
növeli annak erejét és mutatja hatalmát, mert
azt bizonyítja, hogy miként az a, sváb ember,
a ki itt mi közöttünk letelepszik, egy nemze
déken keresztül teljesen tősgyökeres magyarrá
változik, azonképpen azok az idegen szavak
is, a melyeket átvettünk, teljesen átalakultak
a magyar nyelv szelleméhez és törvényeihez
képest. Es ha mi tudtunk évszázadokon ke
resztül külföldön készült posztóból eredeti
magyar atillákat szabni, igy szabtunk mi az
idegen, jövevény szóból magyar szavakat
és a magyar nyelv törvényeit nem engedtük,
mert azok oly erősek és hatalmasak, hogy

ellenállnak mindennek. Azt kell tehát monda
Mindenki arra mehet, amerre akar. A nunk, hogy a magyar nyelv törvényei éppoly
belügyi kormány végre belátta, hogy kény erősek, mint az ember törvényei. Es minden
szereszközökkel és apró-cseprő huza-vonákkal idegen szó ideig óráig . egy kis elhomályosonem lehet megakadályozni a kivándorlást. dást okozhat, de az idők folyamán a nyelv
Csak okos szociálpolitikával. Ha munkál és törvényei ugy megdolgoznak minden anyagot,
földel adnak a népnek. Régi kívánság, hogy hogy itt ebben az országban, a hová egy pár
a magyar kivándorlók útleveleiben ne legyen százezer magyar ember jött be és ahol száz
megjelölve a kikötő. Ezt az óhajtást most esztendővel ezelőtt három és fél millió magyar
végre teljesítette a kormány. Elrendelte, hogy volt, ma pedig tiz millió magyar van, száz
a tengerentúli kivándorlók útlevelében az esztendő múlva húsz-harminc millió magyar
utat (kikötőt) nem szükséges többé megjelölni, lesz, a mely a magyar nyelv araima és géni
amelyre a kivándorló térni akar. Mehet, usza alatt annak erejével és hatalmával alakul
amerre kedve tartja.
át azzá, a mik szittya-ősei voltak. Ha semmi
Ez a rendelet sok esztendeje tartó bajt másunk nem volna ma, mint a magyar
orvosol, mely abból állt, hogy az Amerikába nyelvűm, a melyet ennyi ideig tisztán meg
utazókat a saját akaratuk ellenére és szé őriztünk, ez olyan zászló, a mely a nemzetet
gyenére a törvénybiztositotta szabad költöz- diadalra fogja juttatni és nagy, fényes, dicső
ködési jognak, hatóságilag oly kikötő felé jövőt fog nekünk biztosítani. Ezt akartam
kényszeritelték, amely az útleveleket kiállító most egy kis buzdításul elmondani. (Lelkes
közegnek tetszett. A szabad költözködési taps.) és azzal az óhajtással nyitom meg a
jogot ugyan ez a rendelet sem födi teljesen, közgyűlést, hogy e zászló alatt akármily
mert hiszen e jogot áz ul levélkényszerrel ingadozás és változás lássék is a társadalom
összeegyeztetni nem lehet, ám ezentúl mégis ban, mi bizalommal tekintsünk erre a Zászlóra
maga határozhatja meg a kivándorló, melyik és tartsak fogadásképpen, hogy azokat az
kikötőn át akar utazni. Nem kénytelen arra eszméket, a melyekben felnevelkedtünk, a
felé venni útját, amerre az útlevelet kiállító melyek minket a mi nemzeti munkánkra
közegek »célirányos«-nak találjak. A belügy buzdítanak, képessé tesznek és hozzá kitartást
miniszter a fonti rendelettel egyidejűleg intéz adnak, ezeket a régi eszméket, a hazafiság,
kedett, hogy az átterelek, bárha kikötő meg a hazaszeretet, a nemzeti kultuszát állandóan
jelölésével lennének is kiállítva, ezentnl szivünkben őrizzük és körünkben minden
mindenfelé érvényesek, nem szabad kifogást hatalmaokkal és tehetségünkkel terjesszük.
tenni az ellen, hogy az utas hazulról a neki
legjobban megfeleld kikötő felé vette útját.
w m m
— Hurrán! Szabad az ut tehát az —
Djvilág felé . . .
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A tanítok korilletménye. A következő

t, .sorozás

Csodálattal, merengve olVasom
A bölcseség könyvének lapjai,.
Minden betű a sárguló lapon
Magasztos eszmék fényéről tanít.
A szóban méz foíy édes, bő patakba',
S minden csepp benn Valódi drága gyöngy
Leborulok a sárguló lapokra,
S szemem reá keserVes könyet önt.
Im itt Van az, amért fáj annyi sziV.
Mely céltalan ábrándokért éped:
E mély patak arany-hulláma hiV,
Hogy megfürösszem benne "lelkemet.
Oh jöjjetek, kik bubán elmerülve
Remény után hiába sírtok itt,
E régi könyvben Van az élet üdVe —
halljátok a próféták ajkait!
1

Hallgassátok! Mily' édes, halk zene
- Árad felénk tündéri szárnyakon ;
Bájos, miként ha álom zengene
Angyal-kezek pengette húrokon.
A mult zenéje! évezredek ködéből
ElŐlebberiVe, mint az esti szél.
Derűt hoz a sírhalmok éjjeléből
S csodálatos összhangzatról regél.

oldat

tőnek mondható. 876 •átlltastóteles közül 284 miniszténuiil hivatalos sajtó Orgánuma:" Az
nem jelent meg. így c-ak 592 legény került évi 20. K korilletményt az 1907. évi 27-ik t •
a mérce alá, közülük pedig lS2-re mondták
c. állapította meg. A törvénynek a múltra'
ki a tauglichot.
visszaható ereje nincs, sőt a rendezésre 3 évi
Kath autonómia. Anfc mondják, hogy
mégis lesz. A kultuszminiszter a minap átmeneti időhaladékot adott A kertilletményt
Bécsben járt és magánkihallgatáson jelent tehát 1907. év óta igényelheti a tanitó, ugy
meg a királynál. Ennek során bemutatta a a férfi, mint a nő, bár legyen az nős vagy
kath. autonómiáról szóló törvényjavaslatot. A nőtlen, illetőleg hajadon vagy férjes- Ha ter
király megadta a javaslathoz az előzetes
szankciót és így a miniszter már legközelebb mészetben adják ki a tanítónak a kertet,
abbau-aJieiyzelben Jesz, hogijiJayaslatot_a akkor annak legalább egy negyed holdnyinák
képviselőház elé terjesztheti.
| kelf lennie; ha a terület ennél kisebb, kertA ságh-hegyi iparvasut. A Jdittelmatiu póllék jár.- (Hogy a kertet-kerítéssel kelttelés Társa kőbányai cég állal létesített kőfejtő ellátni, az természetes; hisz a bekerítetlen
és kőtörő telep munkálatai gyorsan haladnak
térség nem kert.)
előre. A Ságh-hegyen serényen (olyik a munka
A fümagtermelés meghonosítása Ma
s talán a nyár folyamán már kezdetét is ve
mind
szi az üzem. Az állomásba bevezető vasúti gyarországon. Figyelmébe ajánljuk
iparvágány kiépítését js rövidesén megkezdik azon gazdáknak, kik Magyarországon lümaga szőllő- és földbirtokosok minden ellenvetése termeléssel szándékoznak foglalkozni, hogy e
dacára A kereskedelemügyi miniszter ugyanis célból Mauthner Ödön cs. és kir. udvari
engedélyt adott a cégnek, hogy a keskenyvá- magkereskedő céghez, Budapest, forduljanak.
gányu iparvasut céljaira a szükséges földte A Mauthner cég, mely a gazdák jövedelmi
rületek*! kisajátíthassa. Ebben az ügyben a nek itagyobbitása terén már oly. gyakran::.volt_.
vármegye a jövő heten fog a megtartani a úttörő, készsécgel bocsájl rendelkezésre egy
helyszíni tárgyalási Somogyi Miklós tiszti fő réüi, tapasztalatokban gazdag fümagternielőt,
ki a szükséges útbaigazításokkal és szakszerű
ügyész elnöklete mellett.
tanácscsaj szolgál. A ceg ezt minden költség
Gyermekgyilkosság Izsákfán. Egy bűnbe felszámítása nélkül teszi, sőt még a szakem
esett fiatal leány borzalmas bűntettéről érte ber útiköltségeit is vis»lí. Ha figyelembe veszsült a csendőrség. Tuiuli Etel 17 éves leány szük, hogy Ausztria-Magyarországba a mult
tegnapelőtt törvénytelen gyermeknek adott évben is külföldről csupán fűmagot 2 ',—3
életet. Meg akart menekülni a szégyentől és millió korona értékben hoztak be, ugy a
a már ismert recipe szerint megölte njszötötl Mauthner cég ezen mozgalma a gazdák köré
egészséges mag/.atat és elásta az udvaron. De ben cizonyára nagy tetszéssel fog találkozni.
a szülés után a leány megbetegedett. Erősen
Damaszkuszi kard. Győrből jelentik:
megdagadt, amire bábaasszony! hívtak hozzá.
A bábaasszony konstatálta, hogy már .későn Börzsönyi Arnold bencésreildi lőgimnáziurhi
jött, a gyermek már előző nap megszületett. •" tanár, a mult év végéit á Álarcai lolyóban
Kikétdezt* a leányi, hogy hol a gyermek, egy gazdagon diszitett damaszkuszi pengéjű
mire az bevallotta bűnét. Az esetről jelentést kardot talált. Budapestre küldte, ahol Hámpel
tellek a csendőrségnek, mely a kis holttestet | József nemzeti múzeumi igazgató megáilapikiásatta. Takáts Márton celldömölki főszolga I tolta, hogy a remek kard a VII. századból
való s igen nagy értékű. Ebből a korból csak
biró, fii fin l.ajos dr. városi orvossal kiszállt
Izsákfára, hol a nyomozást megtartotta. A j három ilyenforma kard van: egy Angliában,
nyomozás megállapította, hogy gyermekgyil i egy a stuttgardi és a harmadik a maiirzi mukosság történt, miért is az ügyet áttették a j zeuínban, de ezek egyike sem damaszkuszi
czelldömölki járásbírósághoz, amely elren I pengéjű es nem ily művészi kivitelű.
delte a kis gyermek felboncolását. A bűnös
A Delta diadala. Nem a Duna, nem a
anyát csendőri őrizet ala helyezték és ha fel- ) Nílus deltájáról van szó, egy magyar ipartergyógyul, letartóztatják.
lilékről, mely ..Delta, néven kerül forgalomba
TÜZ. Vasárnap este Mersevát állomás és most, ébredező tavasszal aktuális. A „Delta"
közelében hatalmas lángnyelvek nyúllak az keritkezesre alkalmas elsőrendű sodronyfonat.
égnek s oly fényt árasztottak az ej sötétjében,
hogy .városunkat is megvilágította, A tüzeset Ezt a >Delta, fonatot egy kiváló, régen
rémitően szép látványt nyújtott az akkor Győr elismert hazai cég, Kollerich Pál és fiai,
felől érkező vonal utasainak. Ugyanis Vinár gyártják s szállítják. A .Delta, egyetlen
és Mersevát állomások közölt, nem messze a szegéllyel ellátott bekerítéshez alkalmas anyag,
.pályatesttől, állt két szalmakazal, ezekét gyúj mely kifeszités után teljesen sima, erős, alakját
totta fel ismeretlen tettes. A nyomozás folyik.
nem változtatja. Azért a legkeresetebb sod
Fertőtlenítő gép. Városunk 2080, ko ronyfonat. Különösén alkalmas szőlő, gyümölcs
ronáért fertőtlenítő gépet vásárolt. Bizony
erre nagy szűkségünk van, midőn a kolera és és konyhakertek, gazdasági udvarok bekeríté
sére, legbizlosabb védelem vadkárok ellen.
pestis réme folytonosan kisért bennünket.
Visszaküldött alapszabály. A dukai Két minőségben és (i—6 féle ImzalvastagságtüzolK egylet alapszabályait a vármegye alis ban kapható különféle szélességekben. Kime
pánja pótlás végetl visszaküldte; '
rítő ismertetéssel és mintákkal, árjegyzékkel
•nnkásbázak építése. Herbst Géza készségesen szolgál: Kollericli- Pál és fiai
alispán szerdin budapesti útjáról visszatért első magyar sodrony-szövet, fonat és szilaáru
.Szombathelyre. Az alispán Budapesten a föld- gyára, Budapesten, IV. Ferenc-Józsel rakpart 21.
mivelésügyi minisztériumban eredményesen
Ingyenes fürdőkalauz A magyar fürdők
tárgyalt a miinkásliázak államsegélye ügyében.
felvirágoztatásának ügyét legrégebben szolgálja .
Ugy vagyunk infurmálva, hogy a minisztéri
! a .Fürdők é< Nyaralóhelyek, cimü nugyar
umban bizonyás-épitkezési- rendszerhez szab=
|- fürdőkalauz, melynek ^ é v f o l y a m a d r . Fodor
ták az államsegély megadását, amely rend
Oszkár gondos szerkesztésében most- hagyta
szernek megvalósítása képezi most legközelebb
el a sajtót. A' díszesen kiállított -és számos
megbeszélés tárgyát. Az alispán Budapesten
illusztrációval tarkított könyv hű tükre a
megszemlélte az ottani munkásházakat és
magyarországi fürdőviszonyoknak.. A . művet
tanulmányozta azoknak építési amotizácionánemcsak ingyen kapja bárki, aki a .Fürdők
lis rendszerét.
— —• •' • • • .
és Nyaralóhelyek, kiadóhivatalához Budapest,
A

1

S míg nyughatatlan- Vágytól űzetünk,
SzomjuhozVa egy parányi enyhülést,
S zilált ValóVal pusztában megyünk,
EpedVe kint okozó álmokért,
A távolból csak sir az égi dallam.
Panaszkodván Kasszandra-bánatát,
Hogy. elmerülve bűnben, kába zajban.
Nem hallgatjuk Vigaszta'ó szaVát! . . .
BÁN ALADÁR.

HÍREK.
Olvasóinknak,
munkatársaink
nak és lapunk barátainak
boldog
húsvéti ünnepeket
kívánunk.
Népszövetségi gyűlés. A czelldömölki
kath. népszövetség husvétheföu délelőtt fél
tizenegykor a vidék belevonásival népgyűlést
tart a templomterén, amelyre" az érdeklődő
ket eznlon is tisztelettel meghívja a rende
zőség.
Halálozás. Gróf Károly helybeli építő
iparos polgártársunkat es nejét súlyos csapás
érte, hétfőn kora re.'gel huny la le őrök álomra
szemeit anyósa. Temetése, melyen nagyszámú
rokonság es a gyászoló családot ti-ztelők kö
zül sokan veitek reszt, kedden délután volt,
mig a gyászisteui szolgálat szerdán reggel fel
8 órakor tartatott meg a helybeli apátsági
plébánia templomban.
Megjutalmazott tanító. Koczor .Márton
alsósáai tanítót a vallás es közoktatásügyi
miniszter a népnevelés és közéleti tevékeny
ség terén i!6 éven át szerzett érdemei elisme
réséül 200 korona jutalomban részesítette.
Választmányi gyűlés A marczalvölgyi
vizüár-ulat választmánya f. Jió 2i.én délelőtt
10 órakor a városháza tanácstermében gyű
lést tart.
Adomány. Horváth József vasúti ven
déglős, a helybeli athletikai klub könyvtárának
1p kötet könyvet adományozott. Ezért az ado
ma yen er uton js köszönetét fejezi ki a
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JJojiáux. utca 39. fordul, hanem a. könyvel., a
.._JWSSBS
tán az állaiu'áiúlak összes kocsijaiban is
helyezi a kiadóhivatal. — A Fürdők és
Nyaralóhelyek« az egyetlen magyar fürdőka
lauz, mely kizárólag 20 fillér portódij ellené
ben egész éven át bárkinek ingyen* áll
rendelkezésére.
„Népoktatás" cimen uj folyóirat jelent
meg Kalocsán (Pestm.). Szerkesztője: Dreisziger Ferenc tanítóképző-intézeti pedagódiai
tanár. A lap évenkint 10 füzetben jelenik
meg"480~Wu^lrJtrr-Eföu^ést dija-egész évre
3 korona. Igen komoly oktatástani és mód
szertani folyóiratnak Ígérkezik. Főbb cikkei:
Iskoláink szervezetéről. A szóbeli logalmazás.
Művészet a mesélésben. Természetrajzi mu
zeumok,
i
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Magyar tanszék Amerikában í

(ez is műkifejezéalj —
Ó'znapÖfoTrT'^^Öhg^
a magyar Aiiam <-»-r»í*»t»«:i -a iíi-nízetiségT lül^ ünnepnapokon^ egyaránt. A C3ornán~mngjetenő""
zók a magyar nyelvet gyűlölik, iskolákban hírlap szóvalette, hogy a soproni királyi
nem akarjak megtűrni;'a horvátok a magyar péuzügyigazgatóság kiküldött főtisztviselője, a
föliratok ellen hadonásznak es az u.n. Julián csornai magyar kir. adóhivatalban a legutóbb
féle magyar iskolák ellen is izgatnak. Nos, i ünnep- es vasárnapon tartott rovancsolásL
amint értesülünk, az amerikaiak mar a jövő Erre a szokatlan és helytelen eljárásra
iskolaévben magyar tanszéket ingnak a was vonatkozólag az eirlitett biilap ..zt a fölvilá
hingtoni egyetemen fölállítani; sőt a tanszékre gosítást kapta, hogy a pénzügyigazgatóságnak
egyik kiváló tudósunkat fogjak meghívni, aki — egy idevonatkozó miniszteri rendelet
vel már ' bizalmasan közöllek is a kitüntető alapján — joga van vasár- es ünnepnapon
választást. íme, a rendkívül nagy hatása is megtartani a hivatalvizsgalatot, mert az
Apponyi Albert grölnak, akit idehaza mégis állami hivatalokra nem kötelnző a vasárnapi
szeretnének- apró, törpe >szabadgn:idolkndó< munkaszünet. A hivatalon d. e. 9 12 óráig tart, tehát a kettős ünnepen
uracsok fölfalni.
*
megtartott rovancsnlás szabályszerű, megen
Evangélikus tanárok.-Az ev. középis gedett és jogosult hivatalos eljárás volt a
kolai tanárok a műit héten Sopronban köz pénzügyigazgatóság részéről. — Ellnsszük.
gyűlést tartottak: Különösen az egyes szak méltányosnak és humánusnak azonban egyál
osztályok fejtettek ki naíy tevékenységet. talán nem mondhatjuk.
Nevezetes az a határozat, hogy az egyesületbe j
A szeszadó fölemelése. A magyar és
Az ipartestületek és'\a munkasbizto
sitás. Az Ipartestületek Országos Szövetsége a tanítókat is fölveszik, amint előrehaladott az osztrák kormány között a minap megálla
a mindenfelől érkező súlyos panaszok és á kulturallaniokban ez' az egyesülés megtörtént, podás jött létre arra nézve, hogy a szeszadót,
válaUztmányban fölmerült Indítvány alapján' mig- minálunk még mindig a kasztszellem mind a két "államban fölemelik. 100 liter
szeszt 140 korona állami szeszadó lógja terállandó bizottságul küldött ki legutóbb a
munkásbiztositás terén tapasztalható sérelmek ui-alkodik..Megemlítendő, hogy az ev. tanárok hulnvAz- ujabb emelés eszerint tehát 20 kor.
az
egyik
délután
Nagyczeukre'
mentek,
hogy
lesz. Hektoliterenkint. Még ez évben bekövet
orvoslása és. a mai törvényes rund megtelelő
megváltoztatása érdekében. Ez a bizottság ott Széchenyi István sirját megkoszorúzzák. kezik a — gyufamonopólium is . . . A do
hányáruk fölemelésére pedig mindennap el
a múlt héten tartotta első Qlését Gelléri Mór
Al óknbinból jelentik: Április 9-én, lehetünk készülve .
szövetségi társelnök elnöklésével. A bizott
ság elsősorban a megalakulásra nézve intéz vasárnap érkezett a brémai kikötőbe a Was
Itália Unita Turinban, ahol az olasz
kedett és elnöknek Sziklay Zsigmond buda hington gőzös, amelyen 2282 visszavándorló országgyűlés 1861. március 27-é.". mondotta
pesti építőmestert, előadónak Paiffy Dánielt, érkezett Amerikából. A hazatértek nagyrésze,
a szegedi ipartestület elnökei, jegyzővé pedig mintegy 1500 munkás, udvarhely .-negyei szé ki az Egységes Olaszországot (az Itália Unitá-t).
Dóczi Sámuel drl. választotta meg. Ezután kely. Hétfőn este érkeztek Kutkára. A Magyar ipari és művészeti nemzetközi kiállítást ren
Pálffy Dániel indítványára elhatározták, hogy Távirali Iroda tudósítója a kivándorlókat löl- deznek, amely ápr. 29-en nyílik meg. E k i 
az ország összes ipartestületei!
demonstráló kereste a pályaudvaron és azt a kérdést állításon Magyarország külön pavillouban lesz
gyűlések tartamira hirják föl. Fölkéri őket, intézte hozzájuk, miért tértek vissza ily nagy
hogy ezekből a gyűlésekből alakítsanak niin- tömegben a tengerentúlról. Egy munkás-cso képviselve. Ahogy a külföldi lapok tudósítá
deniill külön bizottságot a muukásbiztosilasi port vezetője kijelentette, houj a megélhetési saiból es képes közleményeiből tudjuk, m á r
sérelmik és óltajjk szémmeltarlásara és viszonyok künn kedvezőtlenek s hogy egyál készen van s a legkorábban elkészültek közé
küldjenek ki egy-egy bizottsági tagot a talában a munka nem áll -arányban a csekély tartozik.
._. .
középpou'i bizottságban való kepviseltetés cél fizetéssel, ezérl tovább nem bírták ki. A ki
Szoknyanadrág. Sok szó e-ik mostanában a
jából. Kérjék föi küldöttségileg az illető kerület vándorlók azt is mondtuk, hogy magyar tár
női divatlegujabbjáról, a nadrágszoknyáról
és
országgyűlési képviselőit, hogy foglalkozzék a saik közű: igen sokan készülnek haza.
mint minden ujdivatról.ugy erről is kisütik, hogy
munkásbizlMí-itás kérdésével és tegyen meg
A
japán
ióváros
ttizveszedelméröl
mindent arra nézve, hogy a másfél év ota
nem uj, hanem ki tudja, hányadszor ismétlő
készülő -novella képviselőházi tárgyalás alá minden hirlap hozott tudósítást. Most jelentik dik m á r meg. A régi divatról a napokban
vétessék. Vonják be a mozgalomba a keres Tokióból, hogy a tüz iiz négyzetkilométer té
kedőket is és gondoskodjanak a sajtó kellő rületen pusztított. Elégett 6676 ház, 9 temp Genfben előadást tartott egy régiségbuvár
informálásáról. Azután sorra került a uiargit- lom, 2 gyár és a tüziátóraktár; 4 ember meg amelyben kimutatta, hogy már 4000 évvel
tai, pécsi, szombathelyi, nagyváradi és brassói halt, 133 megsebesült; 40.000 hajléktalan Kr. előtt ugyanolyan ruhákat viseltek a nők,
ipartestületek részéről beérkezett indítvány, a
mint manapíág. A Dél-Európában végzett
melyeket a bizottság a szóbanlevö • körlevél ínséges emberen kell segíteni.
ásatásoknál igen sok festett vázát, freskót és
kibocsátásánál figyelembe kivan venni, egyúttal
Tandijmegváltás. Az iskolaszékek és
fölkérvén az összes ipartestületeket
óhajaik községi elflljárók figyelmét fölhívjuk a követ terrakottából való női figurát találtak, amelyek
azt mutatják, hogy már ama rég elmúlt idők
és panaszaik közlésére.'
kező hivatalos közleményre: A tandijmegvál
lapok hiteles női is szűk- vagy bőujju blúzokat viseltek,
Különös végrendelet. Senka j ó p e f tás kérdésében — egyes
orvos, a kassai közkórház igazgatója .hirtelen formában oly híreket közöltek, melyek alkal testüket, elől záró fűzőbe fűzték és olyan
meghalt Kassán. Az elhunyt Kassa egyik masak arra, hogy egyes iskolafentarlókat szoknyákat .hordtak, amelyek a földig értek.
legrégibb" orvosa volt. Végrendeletében, mint ' megtévesszenek és ellenkeznek azokkal a A divat akkor is gyakran változott. Nemcsak
tudósítónk jelenti, meghagyta, hogy holttestét közlésekkel, melyekét mi e tekintetetben a harangalaku krinclinnak volt ebben a korban
ite temessék a földbe, hanem vigyék ki a I lapunkban közreadtunk. A közoktatásügyi
városi erdőbe, égessék el máglyán és a | minisztériumban ugyanis a kérvényeket ugy őse, hanem a hasított szoknya is, amelyikből
hamvakat szórjáK széjjel. Ha a hatóság, irta bírálják el, hogy az 1908. évi XXVI; t.-c,3-dik a mostani nadrágszoknya fejlődött, ismeretes
a végrendeletben, ezt nem engedné meg. akkor | §-ának szigorú értelmezésével csakis a tandíj volt. A kiásott tárgyakon női alakokat leheteti
temessék anyja mellé, de ne kisérje ki senki, i cimen beállott csOkeiiésért állapítanak meg látni, amelyeknek fejét tiaraszerü kis kalapok
sírját ne jelöljék meg és koszorút se tegyenek ! kárpótlási. Fapénz. vágy más cimen szedett
fedik, és ebböt is kitűnik, hogy a női kalap
rája. Meghagyta még, hogy ha eltemetik, akkor ! jövedelmek elmaradásáért nem adnak segélyt,
előbb a halottkém szúrja át a szivét egy I mert á törvény 5. §-a csakis tandijkárpötlásról divat is csaknem ugyanakkora múltra tekint
hosszú tűvel. Az orvos vagyonából tízezer I tesz említést Ez az eljárás azonban nem het vissza, iniul a ruhadivat.
! értelmezhető ugy, hogy A tanulóktól lapénz,
koronát hagyott az állatvédő egyesületnek.
Korytnicai ásványvíz. Amint értesülünk
Az Orsz. gazdakongresszas. A május | vagy inas természetű járulék akadálytalanul ezen kiváló gyógyvíz •• napokban friss töltés
6., 7. es 8. napjain Budapesten rendezendő j szedhető; mert a 6. §. egyenesen megtiltja ben került a piacra. Nem akarjuk elmulasz
IX. orsz. gazdakongresszus, összehívó levelét i a népiskolában a tandíj vagy ahh z hasonló- tani, hogy tisztelt olvasóinknak ügyeimét ezen
most küldötte szét a kongresszus végrehajtó i illeték szedését. De ez ismét-nem jelenti azt, kitűnő, mondhatni hazánkban páratlan gyógy
bizottsága. Megríyitása május 6 án d. e..9 hogy ezek a járandóságok megszűnjenek s vízre fel nem hívjuk. A korytnicai ásványvíz
órakor a Vigadó nagytermében- lesz. 8 án I azt a tanító vagy az. iskola kárpótlás nélkül „különösen jó .eredménnyel
alkalmaztatik.:
d. u. 4-kor tartják meg a záróülést. A okong- ' elveszítse, hanem csak azt, hogy ez az illeték idült gyomor és bélhurut
gyomorhányás,
j
nem
a
tanulókra
liánéra
a
hivők
egyetemesresszus irodája és pénztára, ahová a jelent
gyomor é s ' bélgörcs, máj és lépdaganatok.
kezések küldendők, május 4-ig bezáróan a , ségére vethető ki. Mert ha ez a tanulóktól aranyeres bántalmak és idült székrekedésnél,
i
szedetik,
akkor
a
népoktatás
nem
tekinthető
Köztelek székházában (Budapest,.LX. Köztelek
valamint sárgaságnak, cukorbetegség es a
utca 8.). E nagyszabású kongresszusra külön i ingyenesnek, már pedig a törvény épp a hugysavas diathesis ellen. Egyúttal a legbiz
l
népoktatás
ingyenességének
biztosítására
hois fölhívjuk olvasóink, különösen gazdáink
tosabb szer a vakbélgyulladás megakadá
•
— lyozására " ' • •
•
figyelmét.
—:—.
r - J j ; — - ' zatott,— —•—
" .
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C S A R N O K ,

Ünnepi esetek.
Husvétvasárnapján esté neki áll a pa
raszt a jó telesege által a szent ünnepekre
megtartigált füstölihus vacsorálásának s tömi
két pofárai Felesége, aki mindinkább kezdé
belátni, hogy a famíliának csak a csontja
marad, nem állja meg sző nélkül:
— Mit csinálsz, adta pokolbélüje, hát
holnapra mi marad. Hagyd félbe mán!
— Ne járjon a bapólesőd, Sára! Hát
nem aszontad nekem mindétig, hogy »amit
ina elvégezhetsz, ne halaszd holnapra.«

Hordár (méltatlankodva): K é r e m . ^ á t a r + : ^
őnagysága leveleiről szóltam valaha a tekio- j
tataa
n.n.lr ?Q
tetes urnák
{ E

Az ünnepekre a többek közt megjött
Csóka Istók is, a bakagyerek s meglátogatta
Julcsáját, aki szolgálatban van.
Úrnő (meglátván a konyhában a bakát)
Julcsa, megmondtam magának, hogy nem
türötn, hogy idegen emberek járjanak a házhoz.
Julcsa: Dejszen nem idegen ez, hanem
a falumbeli Csóka Istók, aztán nem is ember,
hanem böcsületes baka.
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OTlLT-TEilr"
a szerkesztőség felelősi éget
Vállal.)

BORSZÉK
gyógy és üditöviz.
A szénsavas ásványvizek

KIRÁLYAI

Falura rándult ki néhány városi fiatal
ember az ünnepnapok egyikén és természe
tesen a falusi vendéglőshöz is ellátogattak.
Egyik vendég: Ennek a bornak mellék
Lelkész: Hát- a Juliska testvéréből • mi íze van; talán nem tisztítják kellőképen a
lett? mert, hogy az ünnepekben nem láttam hordókat.
Vendéglős: Dehogy nem, kérem! Éppen
az Isten házában.
Menyecske: Jaj, tisztelendő uram, annak j tegnap mostam ki a hordót és fejlettem át j
bele, el se tetszik hinni, mennyi disznóság
fölvitte az Isten a dolgát!
VQlt benne!
Lelkész: Hogy-hógy?
J
Vendég: A kutyámnak oly rossz enni
Menyecske: Hát polgári házasságra lépett, j valót adott, hogy meg sem eszi.
Vendéglős: Ez a kutya egy elkényezte
osztán mindjárt vittek a városba.
Lelkész: Hm, a polgári házasság nem tett állat lehet. Dehogy is rossz, tessék csak
megkóstolni.
elég az üdvösségre, tudja?!
Menyecske: Igenis, tisztelendő lelkiatyám,
Az ünnepek után a tanulók ismét ren
csakhogy Juliskából mégis polgári asszonyság
desen bejárnak az iskolába.
lett, mert elvette egy városi polgári férfi-szabó.
Tanár: Nó szeretem, hogy ismét együtt
látlak benntteket. Bizony, az ünnepeket né
Dani meg Pali a farsag óta húsvéthét mely ember nem szépen töltötte -el. Sokan
korcsmáztak. Pedig hát, mondd meg Kedéfőn találkoztak először.
Dani: Csodálatos dolog az a szerelem. lyessy Taksony, hová vezet az iszákosság?
Taksony: A korcsmába.
Kn mindig szerencsétlen voltam szerelmi v i 
szonyaimban.
Pali: Igazán?
Dani: Meghiszem! Az első imádottáni
meghalt, a második hűtlen lett húzzam. De
ezzel még nem telt meg a szerencsétlenségem
pohara: a harmadikat ugyanis feleségül vettem.

Angolkór és vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mintüditőés hűsítő
ital a legelső minden vizek között.
Kapható: GAYER GYULA utóda
C Z E L L D Ö M Ö L K.

„M-t-l-tr" - - Papa megengedte! Hisz valódi
JAKOBI f-i.
taUnlcotia-cienrettáhüvelysk
fs,
dobozokban!
Vigyázzon! Csakis a >JACOBI< jelzéssel valódi!
1

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE!

Az ünnepekre Kriesi barátunk szép kis
t őiórát vett feleségének — a zálogos boltban.
Kis mama: Ez az óra, amelyet nekem
vettél, rosszul jár, mindennap 10—15 percet
késik.
Kriesi papa: Galambicám, az még nem
is sok egy ilyen pici óránál. Nem kívánhatod,
tubicám, hogy egy ilyen apró jószág lépést
t irtson a toronyórával.
Peti: Szervusz Józsi! Jó, hogy találko
zom veled, mielőtt a szoáréba mehetnék!
Mondd csak Józsi, nem vagy babonás?
Józsi: Legkevésbbé sem!
Peti: Akkor adj kölcsön 13 koronát!

Mint építési vállalkozó, működésemet
vidékére

kiterjeszteni óhajtván, e céiból

(Villanytelep-utcában)

egy

Sárvár

és

SARVÁR01T

képesített

építőmester

közreműködésével

m ű s z a k i irodát
nyitottam.
Vállalkozom

az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos árak
Az anyós megjött látogatóba a vejéhez
s már a nagy hetet egészen nála töltötte. Húsvet napján, hatalmas jó kedvében, igy szól:
Mondja meg kedves vőm, melyik ruhám áll
rajtam legjobban?
Vő: Legjobban az utazó toalettje, ked
ves mama, valóban fölségesen.
-

és kedvező fizetési feltételekkel.

Kiváló tiszteléttel :

Günsberger J . Jenő
építési vállalkozó.

Férj: Hordár, vigye el ezt a levelet
annak a csinos leánynak, akinek címezve van,
hanem a feleségemnek ne szóljon ám rólal
Hát tudja, maga becsületes ember, azért meg
ingom, hogy azzal az angyalkával husvéthét- |
főn találkozni szeretnék.
'

ia-éa

ácstelep :

Keményegérstégen.

16. szám.
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KOVALD PÉTER ÉS F I A

Magastörzsü gyümölcs, akác
és rózsafa eladás.

cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó és gó mosó gyár

Alma 60, körte 80, cseresnye
60, rózsa Uraló fajokban
80 fillér darabonként.
Akác sorfa ezre 200 korona.
Gróf Esterházy tiszttartósága
."':: Kemenesmagasi

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM
Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes
vidéki váróiban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű kö
zönségek arra, hogy céüét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésé
vel — közvetlenül felkereshesse.

C z e M ö m ö l k ö i ^ j ^ t a
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Az a
hölgy

-

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, o ö i - é s gyer
meköltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök,kézimunkák.szőnyegek,c-ipkeés végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítása! és feslé.-ét

aki az egészséges bőrápo
lással törődik, főkép a pattanásokatelt ntetni, továbbá
fehér, arcszint és puha bőrt
szerezni óhajt, csak

Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is.
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról es minderi
kor méltányos árairól, szíves jóinoulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a

Steckenpferd-liliomtejszappannal
(védjegy: vesszőparipa)
mossa magáL
Q v á r : Bergmana | Co.
Tetschen a E.
Darabja 80 lillérérl kapható
nyógytár, drogéria és illa'szér-iizletben.

Kováid Péter és fia cég.

NAGY PÁL

Hirdetéseket j u t á n yos
áron felvesz a
KIADÓHIVATAL.

c z e l l d ű m ö l k i

f é r f i.divnt

t e r m e

Hollósy-tér, az apátsági székházban.
A budapesti szabászali tanfolyamon elsajátított leiíii jabb szabás
szeriiit készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő

IC
A VASMEGYEI

uri, papi, sport és egyenruhák

Takarékpénztár

jutányos árakon.
A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

szövetraktár áll rendelkezésre.

ÁRUOSZTÁLYA

hol is a legdivatosabb, jó uiinóséerü szövetek idein'

nagy választékban

SZOMBATHELY.

Ajánl: Mindennemű mezógaz
dasngi és ipari gépeke'., malomberendezéseket, benzin- és
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és*
nyersolajat, műszaki cikkeket,
zsák, ponyva és kötélárukat,
mindennemű mitrágyát kar
tellen kívül, veifiuagvakat,
erótakarinánvféléket. belföldi
és porosz kőszenet, kovács-

beszerezhetők.

Koador József és Schutz Gryula

sirköraktára
Czelldőmölk, a Kossuth Lajos-ntcában

SZenet, meszet és c/.eiiieutet,
tűzoltó-felszereléseket stb. stb.

Mérsékelt árak!
Ugy

Méltányos fizetési feltételek!
Központi iroda: Kőszegi n. 2.

egyszerű,

vala

mint modern, művészi

Raktár: Széli Kálmán n 25.

kivitelű síremlékek

Árajánlattal és költségvetéssel
díjmentesen szolgálunk

ben nagy

táavUelőt minién koiiéoheii keresőnk.
-§8

választék

SZBIÍ

16. szám.

Sz^őlőoltványok
Huszonwrlegjohb bor és csemegefajban még negyvenezer darab.

„A köztudatba ment át", hogy. esakis
kállai

Csabagyöngye!

LajOS

motorgyára

oltvány és nemes simavesszök.

Budapest, VI, Gyár-utca 28.

Európában a legkorábban érő fajszőlő,
drágán fizetett i>iaci újdonság. Minden
kisebh házi--kertiben is termelhető, Inhasnak is kitiinő f;ij.
" r

szállítja t e l j e s j ó t á l l á * . m e l l e t t
a lehirnevesebb motorcséplö készleteket.

Piros
Deleware
negyven hektoliter terem holdanként,
melyért Írásban jótállok.

SaiáTéídekében kérjen minden gazda disz-fóárlapot, melyet ingyen, bérmentve kuld a gyír,

Fontos figyelmeztetés

,

Elgyökereztetve mindén szál sima* esszó megfakad, e m nézve utasítás mellékellétik minden
küldeményhez. - Május végén is ültethető.—
Bővebb li-irást, színes képeket és árjegyzéket
ingyen kuld:

NAGY GÁBOR,

Singer Ferenc

KÓLY

( B l h a r m . ) posta-, t á v í r d a - é s telelőn

K Á L L A I L A J O S hírneves motorgyára nem t é '
vesztendő ő»»»e m á i K Á L L A I nevű céggtl.

i

állomás.

m. kir. államvasnti örás- és ékszerész

-

P á p a. — —

Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó
áron mindennemű arany-, ezüst- és
valamint fali- és

zsebórákat.

ékszer-iirnt,
Minden óra, mely

náiam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. — óriási készlet ezüst

evőkészletekbeii,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva.
Árajánlattal és választókkal a legn. készséggel szolgálok
R é s i

I e t f i i e t é'i

r e

i s !

AX/ALODI'
i . w i i » t u . w a a . n

FIX

és-magas jutalék meliell alkalmazunk
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként
elérhető jövedelem 300—600 korona.
Hacht

J

FIZETÉS

Bankház

Részvénytársaság

Badaréit, V I . , Ferenciek-tere 6.

Villamos erőre berendezett
E

S

Z

talo&r-

műhely.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget,
dömölkön. a Ferencz József-utcában levő

hogy Ozell-

Szölőoltványok,

asztalos m ű h e l y e m e t

és vesszők

villa.neióre berendezett gépekkel szereltem fel; miáltal képes vagyok
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni.

beszerzésére legmelegebben ajánljuk
a legjobb birnévnek örvendő
SZŰCS
SÁKDOK
F I A
bihardiósz eg i szol ö oltv ? ny term eló cég
fióktelepet CZELLDÖMÓLKÖN (Vasm.)
Iroda : Kórhái-ntca J5. ,
Képes árjegyzéket tanulságos tartalom
mal ingyen és bérmentve kold" a czeltdOmolki fiúktelep. Ezen árjegyzéknek
egyetlen házból sem szabad hiányozni,
mert sok hasznos dolgot tartalmaz, tehát
mielőtt bárki is oltványt vagy vesscőt
venne, elne mulassza ezen árjegyzéket
egy levelező lapon kérni. -

Elfogadok épület és butormunkákat, azonkívül az asztalos ipar
keretébe vágó mindenfele munkát, melyet a legpontosabban, gyorsan
és kifogástalanul teljesítek.
ügy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat .villamerőre
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a mai drága munkabér
mellett *ág*y megtakarítást-jelent.
Teljes tisztelettel

BERECZ L A J O S
épület és bútorasztalos.

Nyomatott Dinkgrevé Nándor villanyuzemü könyvnyomdájában, Celldömölkön.

