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Következtetések, tanulságok. 
Mostanában az egész világ Nagy-

británia felé tekint, ahol Anglia és 
Skócia bányakeröleteiben oly bérharc 
folyt, minőnél kiteijedtebb, vészesebb 
és végzetesebb még nem igen fordult 
elő. Tudvalevő, hogy a sztrájk kizáró
lag béremelés körül forog. Évtizedek 
óta folyik az angol bányákban a bér
emelését i küzdő harc, mindig újból és 
újból kisebb nagyobb sztrájkok tőnek 
ki s lassan bár, de biztr ao javították 
a munkások jövcde'mi viszonyaikat, 
mindazonáltal sohasem érték el azt, amit 
tulajdonképen akartak: a pontosan meg
állapított, váitozhatlan napibéri, a nvni-
máH 'i (legkisebb fokban) meghatáro
zott kére' '. A bérharcok—csewn<-.n 
mindig egyfoiinán kezdődtek és végződ
tek. A munkások e&y fél vagy < ;y 
e^ész e?b ;"' ••• ' többet követeltek es 
végö 1 kompromisszum- ^megegyezés/ 
létesü't, mely minden fölszinre hozott 
tonna szén után nagyobb jövedelmet 
biztosított nekik. * 

A bányászok most már erélyesen 
és elszántan követelik a minimális bér j 
megállapítását. Azt mondják, hogy míg I 
• I el nem érik, gazdasági helyzetök j 

sohasem egészséges, egzisztenciájuk 
(megélhetésük) nem lehet rendezett é s 
családjaik nincsenek biztosítva éhség és 
gond e l l en . A bányákban gyakori az 
üzemnek előre nem látott időleges be
szüntetése, sürüen fordul elő, hogy ne
hezen kiaknázható, a rajok pazarolt 
fáradalmakat meg nem fizető rétegekre 
és sokszor órákon át téllenül kell m a 
r a d i u n k a bányászoknak, kik- ez idő 
alatt nem szállíthatnak szenet fölszinre 
és a mai bérrendszer szerint el kell 
hagyniok az aknát, anélkül, hagy any-
nyit kerestek volna, amennyi életfon-
tatiásukra, lakásbérre és gyermekeik 
nevelésére szükségük volna. Csak a mi
nimálisan megállapított kereset segíthet 
a bajon, csak a biztosított jövedelem 
szolgáltathat fáradságos, ezer veszede
lemmel járó életüknek gazdasági alapot. 
Így tehát, egész Angl'E és Skócia összes 
szénbányászai követe!'? 1- a két és kilenc 
korona között váltakozó napibér bizto
sításai é s január végén egy hónapra, 
tehát február végére fölmondták szol
gálatukat. 

Ez egy hónapra való fölmondás 
oly mozzanat, melyet nem szabad figyel
men kívül hagyni, mert azt bizonyítja, 
hogy az angol mnnkástömegek nagy

szerűen szervezettek és érettek. Bizonyos, 
hogy helyzetök a folmondás következ
tében rosszabbodott, bizonyos, hogy a 
bányatulajdonosok rengeteg készleteket 
halmoztak föl, ami a munkásokra nézve 
nem lehet előnyös, — a bányászok 
azonban ennek dacára sem voltak elha
tározásuktól eltántoríthatok. S különben 
nem is igen lehet ezúttal sztrájkról 
beszélni, mert * szó: .sztrájk« alatt 
rendé »n erőszakot é s törvényelleneset 
értenek, mig ezúttal abszolút (föltétlenül) 
kifogástalan, előre hirdetett párbajról 
van szó. 

A föld méhében dolgozó munká
sok hada szabad ég alá vonult és ma
gukra hagyva, mélabús csöndben, mint 
a sírok, maradtak azok az aknák, me
lyeknek máskori élénksége nyújtotta a 
modern kultúrának annyira szükséges, 
annyira nélkülözhetetlen erőforrásait. A 
bérharcnak, már első napjaiban is érez
hetőkké váltak következményei. Az ősz- -
szég§8jtött szénkészletek nem bizonyul
tak elegendőknek az igények kielégíté
sére. A vasutak szénhíány miatt meg
szorítják üzemeiket és a tehervonatok 
csak 15 kilométer gyorsasággál halad
nak, hogy szenet takarítsanak meg: 
egyik gyár a másik után szünteti be 

beli prímás is érdeklődött s hogy.én szeret
tem, nem csoda, mert kerek kreol eves, csil
logó fekete nagy szeme, pici piros ajka s 
gyOngysor fogai, — még a ma„..-> . is meg-
tántoritotta. Én ezelótt a Rózsika előtt sze
rettem !e*:nkább kl--inétozn; de amikor neki 
íjjtam, ő olyan ke;ei.,-"«n sóhajtozott, hogy 
a szivem ugy dobogott, mint aki lépcsőn fut 
f*i s hii,elen mer"; hanem Rózsika nem 
azért sób> ; meil nem jól tudtam neki 
fajr>í hanem s?éii. mert Lajcsi elment s be
állott honvédnek. Én ezt ugy tudtam meg, 
hogy azt mondta nekem egyszer Rózsika: — 
tudod-e Pisla, hogy Lajcsi nincs hon ? . . . 
Tudom h-t. de art nem tudom, mért nincs 
honn • mért hagyta el hir nélkOl a bandát 
Ilire azt felelte, hogy: ve-zétyban a hon; a 
elment beálni katonán?'-, hogy ő is segitségöl 
legyen a megmentésnél és sóhajtva tovább 
magyarázta, hogy tudja, miszerint Lajcsi nem 
is jön haza, — mig veszélyben a haza s rá
beszélt engem is, hogy tegyem I* a klariné
tot, vegyek puskát, panganétot és siessek fal
keresni Lajost s segítsek megmenteni a hazát. 

Még akkor nem tudtam, Jaogy mi az a 

Én — a klarinétos. 
Irta: Saka Isiga. 

Az én becsületes nevem Rózsa István 
— de minderki csak Pistának hiv. Foglalko
zásomra nézve klarinétos vagyok. — mit oly 
lelkemből fuvok, mint idő a szelet. 'Születé
sem cigány, — de testem, lelkem • érzelmem 
tiszta magyar, mert én is bevándorlóit vagyok, 
mint a magyar s talán épen í'nti tájékról, 
honnan a magyar szedte fel a sátorfát. Amint
hogy a foglalkozásom kicsiuy, ngy testben is 
kicsiny vagyok; de f,t mondják, hogy olyan 
satnya gyerek voltam, hogy nem értem egy 
pipa dohányt s az lehet is, mert édes apám
tól tudom, hogy báb>m, tiszteletdíjban csak* 
•gy véka korpát kapott éi.em, emlékszem 
azonban, hogy nagy volt az életosziőnöm s 
mindenki mondta, hogy nagy talentummal 
áldott meg a teremtő, mert mikor édesapám 
a gordonkás bácsival a világ teremtése felől, 
meg Ádámról és Éváról beszélgettek, én — 
abból indalva ki, hogy ily név sok van a 
cigányok közt, azt kérdeztem tőiük, hogy 
Ádám nem volt-e cigány klarinétos? smidőn 

l 

kérdésemért jól kinevettek s megmagyarázták, 
hogy nem tudják én folytatólag azt tudakol-

I tam, hogyha Ádám volt az első ember, ki 
' volt neki a béhéja ? . . . Később pedig, mi-
j kor szegény boldogult édesanyám, — kire 
• most öregségemben is hálával gondolok — 
J szabad időm alatt imádkozni tanítót), a 
j .Hiszek egyben, előforduló >Pontius Pilátus, 

annyira ez észbeli tehetségemre nehezedett, 
hogy még férfi koromban sem tudtam, hogy 
mi vagy ki lehet az a Pontius Piláli-

.Minden satnyaságom mellett azonban 
felcseperedtem s hogy hosszú életű és sze
rencsés leszek, megjövendölték a cigánysor-
beli asszonyok, azzal magyarázván a szemé
lyemre vonatkozó jövendöléseiket, hogy későn 
nőtt a fogam, nem volt leragadva a fdlem 
fülbevaló tartója s esek két éves koromban 
tanultam meg járni. Tiz éves koromban már 
tudtam klárinétozni, tiztnöt éves. koromban 
pedig a széplányoknak szólóztam s mikor 
SX8 éves lettem, beütött a 6X8 3 akkor 
Rózsika után érdeklődtem. 

Ez a Rózsika, a legszebb cigányleány 
volt a cigánytorban, ki után Lajcsi, a banda-
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üzemét szénhiány miatt és igy ' szapo
rítja a munkanélküliek számát; a kikö
tőben vesztegeltek a kereskedelmi ha
jók és nem mehettek ki a tengerre, 
mert nem volt szenük s igy a bánya
munkások sztrájkja kemény kézzel nyul 
bele a közélet minden ágába, megbé
nítva mindent és lavinaként egyre na
gyobbodva. 

Csak ilyen pillanatban, melyek az 
egész országra nézve nagyobb gazdasági 
szenvedelmeket tárnak föl, mint a há
ború, jut á közönség annak tudatára, 
mennyire függünk azoktól á férfiaktól, 
kik a föld mélyében, örökös sötétségben, 
illetőleg mécsek világításánál keservesen 
fáradoznak, hogy a Nap fényének örven
dező emberiségnek lehetővé tegyék a 
mai kulturéletet. 

Félő, hogy nálunk Magyarországon 
is, — bár távolról sincs olyan iparunk, 
melyben hasonló tömegmozgalmak, me
lyek mint a gépfogak, mint okok és 
okozatok egymásba kapaszkodnak, — 
a szociális kérdés egyre féktelenebből 
fog a nyilvánosság lelkiismerete elé 
törni, á hovatovább tűrhetetlenné váló 
helyzet az elégflletlenség kitöréseinek 
megelőzését teszi szükségessé é s jó volna 
ha közéletünk vezetői nem mulasztanák 
el az elrettentő angol példából a tanul
ságokat levonni. 

Községek és a közegészség. 
i 

A közegészség flgyében legfontosabb j 
teendőnk tehát az állandó köztisztaság. Ezt j 
az állandó készenlétet említettük, mint óvatos- i 
•ágból követendő köztisztasági intézkedéseket I 

Ez az állandó készenlét vérévé teszi az ; 
embernek a tisztasági érdeket annyira, hogy i 
Oukénytelen is rögtön a kellő lépést, mozdu- | 

lást végzi az ember rendellenesség láttára 
mint az a mozdonyvezető, aki a vonat halad
takor hirtelen bajt sejt és Onkényteleu a vo
nat fékjéhez kap. 

Ez az állandó készenlét jellemző tulaj
donsága a tudatlanságból kievickélt embernek 
és minél műveltebb, annál nagyobb benne a 
röftöni készség. 

Ezzel a készséggel tudta meghódítani a 
ma virágzó alföldi, fertővidéki némát községek 
legtöbbje azt a talajt, amelyen ma az előző 
pontban emiitett gazdasági és közegészségi 
viszooyok uralkodnak. 

Igen, de ezt nem azzal a magyar jel
szóval érték el, amit a magyar ember mond 
a fiának, hogy: te se légy okosabb apádnál, 
hanem ellenkezőleg: fiam, légy okosabb apádnál! 

És valójában a meglévő nagy külömh-
ség a magyar és német anyanyelvnek falvai 
kOzött nem a természetes észbeli tehetség 
kOlömbsége folytán keletkezett,' mert ebben 
nem k&lömböznek, azaz ebben egyik sem 
marad a másik háta mögött hanem az iva-
dék-nevelés közOtt levő nagy kolömbség ke
letkeztette/ 

A magyar tauittatja a gyermekét, mert 
.muszáj- és csak addig, mig muszáj,a német 
taníttatja, mert a tudás hatalom. 

Egy magyar községben sem tapasztaltam 
azt, amit minden németajkú községben -lát
tam, hogy a szülők tömegesen adják gyerme
keiket magánórákon való tanításra is. De 
igenis láttam azt, hogy ugyanabban az egész
ségtelen békanyálas libausztatóban szerezte 
meg a mezítlábas unoka a tavaszi, hOléslől 
beálló ragadós nyavalyákat, amelyben hajdan 
ugyancsak az ükapja is megszerezte. 

Láttam, hogy épen "Olyan örömmel küld
ték a gyereket zsibaőrzésre az iskola elöl, 
mint amilyen örömmel tették az apjával. 

" Itt van tehát az a pont, ahol szemben 
áll a magyar falu népe az u. n. értelmiséggel, 
tehát a >városi< lakóval és a német nyelvű 
lakosság l a k a i v a l 

Mert. igaz ngyan, hogy nagyvároson min
dig van ragályos megbetegedés, de ez is fő
ként a tudatlanabb elem kCzt terjed. A meny
nyiben pedig hullámzó emelkedést mutat: az 
egyenes összefüggésben van a városi nomád
életmóddal. Tudjak, hogy városon negyedéven
ként van lakáscsere és nagyon könnyen rá
támadhat az uj lakóra nemcsak a poloska, 
hanem valami fertőző baj is, de ez az álla
pot is állandóan javnl a fertőtlenítő tzerek 
tökéletesítésével. Falvainkbau, ahol egyedüli 
természetes fertőtlenítő szer a levegő és a 
nap: a betegségek terjedése egyenesen a tu
datlanság és hanyagság rovására esik, mert 
a legtöbb helyen ugy elzárják a" külső leve
gőtől a lakást, a szobát, hogy odá tiszta 

j levegő és napsugár alig jut be. Az a szűk 
j lyuk, amit ablaknak neveznek el, a legtöbb 
( helyen ugy el van zárva, hogy lehetetlen ki-
1 nyitni. A legtöbbször be is van szögezve. 

Meg kell csak egy sváb lakását nézni. 
: A sváb inkább hideget szenved, minthogy 
I áporodott levegőben legyen. 

Pedig falun, ahol csaknem minden csa-
! Iádnak külön telke, viskója van: aránytalanul 
: könnyebb volna a helyzet kOzegészaégi szem-
| pontból, mint — mondják — városon. És 
i mégis azt látjuk, hogy falun a lappangó bajok 

elharapódzása ér kitörése saját kényétől-ked-
i vétől függ, vagy amint raondjbk: a jó időtől 

függ; mert mindent a jó időre biz a mi 
í népünk. 

Nemcsak esőt vár a kieserepasedett 
földre a mi népünk a jó időtől, nemcsak de
rült napfényt a hetes esőre, nemcsak araszoa 
havat a megfagyott földre, nemcsak ibolya 
nyilast a zúzmarás bokor tövébe: » jó időtől 
várja a szamárkehe megszűntét a kanyaró, 
a bnrányhimlő, torokpeoész, heptika, harmad-
napos hidegrázás elmultát is. Mintha évezre
des ernyedlség vett volna erőt rajta. Vagy 
mintha olyan nagyon kicsi volna a baj, hogy 
nem is érdemes ellene valamit tenni. 

Az ilyen gondolkodás mellett való élet 

haza s csodálkoztam Rózsikén, hogy az t 
kívánja, hogy azért áldozzam fel öt; de szép 
szavai annyira felvillanyoztak, hogy megin
dultam felkaresni Lajcsit, hogy segítsek ueki 
megmenteni a hazát de magammá1 vittem a 
klarinétom, — ez egyedüli jószágomat is. Én 
tehát utaztam, de nem tudtam, hogy miért, 
a hazáért Rozsikáértvagy Lajesérts azt sem 
tudtam hová, merre. Az uton ta'álkoztam egy 
sereg különböző öltözetű s kinézésű magyar 
fiúval, kik közül egy biza'-na-abb arcutói 
megkérdeztem, hogy hová mennek ? s miután 
•z elbeszélte, hogy mily veszélyben -van 
a haza s a Kossuth hívó szavára beszéltek 
Ossz*, hogy honvédnek átljanan. én iz öröm
mel ajánlkoztam, hogy csatlakozom h .-.zajuk, 
ők a szilimányságom miatt kinevettek ugyan, 
de a csatlakozást mégis elfogadták. 

Mindnyájan Pestre szándékoztunk s út
közben porosan, fáradtan betértünk egy csár
dába; itt a legényektől megtudtam, hogy 
most a jetszó: »egyenlőség, testvériség s sza
badság' 1 Az egyenlőség kedvéért mindnyájau 
egy asztalnál foglaltunk helyet, a testvériség 
kedvéért bort kértünk és töltöttünk, a szabad
ságért pedig iltuiik^midőnaJígényekégyike=**zóni s káromkodva, puska aggyal támadtnnk 

elszavalta a >Talpra magyart., engem a jele
net annyia meghatott, hogy házalás nótákat 
kezdtem klirinétozni. mire mindnyájan any-
nyira tűzbe jöttünk, hogy alig vártak már a 
tűzbe manni s a hazánkérti gerjtdelem any-
nyira fokozódott, hogy — az akkori filoxere 
mentes bortól — berúgtunk 

Pestre érve, valamennyien beálltunk 
honvédnek, rögtön honvédő ruhába bajtank s 
küldtek a harcba. 

Én abba a hadseregbe letlem beosztva, 
mely a granlenárok ellen a római sáncoknál 
harcolt. Érdekeiek voltak azok a támadások, 
melyeket mi 18- 20 éves bajusztalan -ríjak, 
az atléta termetű, kifent, nagybajusza 27—SO 
éves grauicsárokkal kezdeményeztünk és vív
tunk. A granicsár golyó ritkán talált mart 
talán nem is lőttek ránk, de a mi golyóink 
csak ngy döntötte le a hatalmas granicsárt, 
mint vjllám a tölgyet Ostromok alkalmával 
pedig á granicsár agy kívánta, hogy az ő 
előírás szerinti szurony szegezre attakirozzank, 
a. miért ik helyt álltak s .attak — attak', 
szavakkal késztettek a támadásra, de mi, 
attak ide, attak oda kiáltással, magyar vezény-

szegenyekre, mely támadásaink s rohamaink 
soha ki nem állták. 

Hosszadalmas volna, mindezt felsorol
nom, mit 1848 •'49-ben ' át e l l e m , de büszke 
vagyok rá, mert kitüntetést is kaptam • 
büszke vagyok rá, mert ott tanultam meg, 
hogy igazán mi a haza, ép azért mc'lőzve a 
sok nélkülözéseket s harctéri élményeket me
lyek közt a klarinétomnak it kijutott az öt 
megillető szerep, itt csak azt jegyzem még 
meg, hogy az egész viszontagságos idő alatt 
nem szenvedtem annyit mint a percben, 
melyben Világosnál este sötétben letettem a 
fegyvert Mikor e. gyilkoló kebelbarátomtól 
megváltam, megnyilalott a szivem, de nem 
azért, mintha sajnáltam vo'na a gyilkoló 
tzerszámol, melynél a - kiái inétouiat mégis ' 
többre becsültem, hanem azért, mert láttam, 
hogy most már igazán veszendőben a haza. 

Fejj varam l«p?kolása után én is elakar
tam valamerre patkolni, de a német azt 
mondta, hogy: >balt«. Erre nem számítottam, 
mert én ugy ezámitntutn, hogy most, midőn 
a hazának minden fiára szDksége van, meg
húzódom az én búzafölde; kis városomban s 
bus magyar nótáira] k'ár'nétozva Hfuvnm az 
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hasonló a sirbs aloa\x]ú"&KfsHé£/'imiím 
az utas egyet lép elére, kettőt csúszik hatra. 

Mert haladjunk pedig sáros utón. mikor 
szárazon is mehetünk? És mért na menjünk 
szárazon, mikor latjuk, hogy aki azon halad, 
as sokkal előbbre megy vagyonban, tudásban, 
boldofulásbau. 

És sros, tudásban edzett ivadékkal sok
kal eresebben és könnyebben meg todjnk 
vívni azt a gazdasági harcot is. amsly részbén 
oka a mai közegészség! állapotoknak. És sgy 
ellenséggel mindig konnyabbsn megbír az 
ember, mint kettővel. 

Elég a magéi hatásárt faló küzdelem is, 
nemhogy még égy másik, az egészségért való 
kflzdslmet is kénytelen legyen az ember 
állandóan vivni. 

Azért minden községnek, a község min
dén egyes tagjának szívás, kitartó küzdelemre 
keli kelni* a közegészség érdekében. A köz
ségeknek pedig olyan okos és ügyes közegéez-
ségi politikát kell folytatnia, hogy évszázados 
mulasztását n* csak helyrehozza, hanem az 
eddigi veszteséget busás kamatokkal tegye jóvá. 

. S ha legdrágább kincse az embernek az 
•gészség, akkor százszorosan égbekiáltó bOn 
mtdelta föl nem venni a harcot .Mert nektlnk 
az egészség segítségével kell kivívnunk a va
gyont és vele a hatalmat A nemtörődömség- I 
gel ezt a kettőt lökjük el magunktol és tud
juk, hogy a vagyon és hatatom nélktll való 
ember: szolga. A tudáa és egészség nélktll 
való: rabszolga. 

— — — t'tss 
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Részeg, logika. Egy részeg atyafit ki
dobtak a korcsmából s a pocsolyában elaludt 

Egy idő múlva felébred ás igy szó
nokol: — -Vagy én vagyok én, vagy 
nem én vagyok én. Ha én vagyok én. akkor 
kidole. O Í a korcsmából és alszom tovább, mert 
be vagyok rúgva. Ha ntm én vagyok én, ak
kor én bent iszom a korcsmában, azt a részeg 
disznót pedig hagyom aludni . . . . És ezzel 
aludt tovább . . . 

Siemélyi kár. Táncsics Róbert bakony-
néh apát mólt szerdán a helybeli rendház 
látogatására városunkba érkezett éa tegnap 
délután távozott el innét székhelyén, Bakony-
bélba. 

lo l lós i Rnpert apát szentszék! taaá-
csos. Mikes János gróf megyéspüspök Hollóst 
Kupert celldömölki bencés apátot tiszteletbeli 
szentazeki tanácsossá nevezte ki. A kinevezés 
általános megelégedésünkre szolgál, mert va
lóban kiváló, széles tudáskörrel és gazdag 
tapasztalatokkal felruházott férfiút ért a 
fő pásztori kitüntetés. ' 

Jubileumi emlékkereszt, őfelsége 40 
éves uralkodása emiékér* a közszolgalatbaa 
álló polgári tisztviselők és alkalmazottak ré
szere .Jubileumi *mlékker*szt*t< alapított 
Ez emlékkeresztek most érkeztek I* járási 
fósrolgabiránkhoz, sz igenyjogosultak között 
leendő szétosztás végett 

Eljegyzés. Bracovits Ferenc, a sárvári 
polgári iskola igazgatója, eljegyezte SlrohofJer 
Viktor sárvári vendéglősnek mQveltlelkQ ked
ves leányát, Irmát 

Apátunk látogatása Mikes gról püs 
pöknél. Hollósi Rupert celldömölki apát f 
hó 28-án Kránitz Kálmán veszprémi felszen
telt püspökkel együtt meglátogatták gr. Mikes 
János szombathelyi püspököt A főpásztor 
szívélyes fogadtatásban részesítette illusztris 
vendégeit 

Az ipartestület közgyűlése. A helybeli i hangra 

Egyesü
letnek eddig már kétaser tagja van", de b epeit 
ezenkívül az ország negyvenöt iparlarsulau 
közül 33. Ez az egyesület huj a oáazt) Kassá ra 
ismét az oraxagos kongresszust, melynek 
elnöke Kaszás Lajos fővárosi uagyveodéglős, 
aki tudomásnak szerint vasvármegyei szár
mazású és akinek a Hakáczy-uton levő htrea 
vendéglőjét sok vasvármsgyei szokta fölke
resni A kassai kongresszus május lévén 
nyílik meg. A tárgysorozat természetesen a 
vendeglösipar jogi és gazdasági viszonyaiv; ' 
foglalkozik, d* fölöleli azokat ag ujabb kér-
désekst is, ametyakkal a Te^edésJősOk Orszá
gos Szövetsége eddig foglalkozott: Ilyen 
például az élelmiszer és » sörkartell ellen 
való törvényes védekezés kérdés*. .->mi az 
egyesület sikraszálláaát illeti, ágra alkalmat 
nynjt a mostani kongresszus, amelyen minden 
vendéglős reszt vehet előzetes bejelentés 
mellett — Vendéglőseink tömörülését, iparuk 
előmozdítására való törekvésüket mi is helye
seljük es óhajtjuk, hogy jósxándékukat a 
kívánt siker koronázza. 

Betörés. CsttOrtok éjjel ismeretlen 
tettesek belőttek Horler János helybeli füsaer-
kere>kedö üzletébe. A sasok a ház udvarfe-
lőli tetőzetén felszedték" a cserépzsiudelyt, a 
padlás ajtón át aztán lementek ax üzletbe és 
a Wértheim-kasszát kezdték (eszegetni. Mint
hogy nem tudtak a v asszék ténnyel boldogulni 
és matt talán külső nesz zavarta meg mun
kájukat, megugrottak anélkül, hogy a kési 
pénztárban levő apropénst és aranyórát elemel
ték volna A csendőrség erélyesen nyomoz. 

Cslllagsngáros . . . Ily cim alatt egy 
bájos szövegű magyar dal jelent meg ének-

zongorakiséreltel. A verset lapunkból 

utolsó szuszt Ámde besorozott a német ka
tonának, elvitt Brukkba s én Brukkba tudtam 
meg, azoknak a hős generálisoknak az ártat
lan kivégzését Na, — erre m?' megrezzenj 
az egész testem, könnybe lábadt a szemem s 
elhatároztam, hogy bánni történjék is velem, 
a németnek nem engedelmeskedem s még j 
nem is klárinétozok; ekkor aztán kimondták, • 
mis'ftnnt gyenge testi szervezetem, nem birja 
a borjut, puskát s nehéz katonsi szolgálatot, 
s igy, miutá'i nsm veheti hssznom, elcsaptak. 

Én eljöttem haza, rt én allöldi kis vá
roskámba, melynek (ü.-ije esleude a cigány
sorra száll, felkerestem Rózsikat, ki azt hitte, 
hogy a hazáért elvesztem, mikor azonban 
arról bizonyosodott meg, hogy élek, de l^jcsi 
lett a háza áldozata, a bal szemével -irt. a 
jobbal meg nevetett, ennek pedig az lett a 
következménye, hogy elhatároztuk, miszerint 
a gyászév leteltével, az élet hátralevő napjait 
együtt őröljek I*. 

" Gyermekekkel nem áldott meg a teremtő, 
de szert f*ln*v*ltem két névtelen leányt e 
égj már neves fim, kiket igazságra, becsOlstre 
s arra iaiiitottaro, hogy :--•» haza minden slőtt!« 

ipartestület ma délután 2 órakor tartja rendes 
éri tözgyOléséi a városháza tanácstermében 

Névnap. Hollóst Rupert dömölkl apát 
mult szerdán ünnepelte nevenapját, mely 
alkalommal delelőn 9 makor a zárdaiskola 
növendékéi lepték meg kedves Onuepélylyel. 
Délben a rendházban fényes ebéd volt melyen 
több felkötzöntő hangzott el és számos tisz
telője meleg szeretettel üdvözölte a rövid 
ideje köztünk élő nep-zerü apátot. 

Felültetett szobrász. A közelmúltban 
egy szélhámos asszony járta be a vidéket 
aki magát budapestinek vallotta és Farkasné 
szül. Schmiedt Salvatorának nevezte. A hely
beli plébániát is felkereste, a haracsonyit is, 
és megígérte a plébánosoknak, ho.v a temp
lom számára egy • fájdalmas Mária-szobrot* 
készíttet Meckeua-t János szombathelyi szob
rásznál, ígéretet azonban csak részben és 
annyiban váltotta be, hogy a czelldömölki 
apátsági templom részére tényleg meg is 
rendelte a szobrot 480 koronáért Heckenast 
erre a saját költségén ide is utazóit, hogy 
megnézze, vájjon a készítendő szobor hol 
nyer elhelyezést. Tette ezt annál is inkább, 
mert a szélhámos asszony annakidején azt 
vallotta, hogy a 480 korona a- itteni plébá
nián a szobor céljaira már deponálva v«o. 
Minthogy ez valótlannak bizonyult s minthogy 
a haracsnnyi plébános is megsürgette időköz-
b*n a soha meg nem rendelt szobrot, Hec-
kenaszt feljelentést tett csalás címén az 
állítólagos szenteé nevü Salvatora asszony ellen. 

Mnkedvelói-elóadás Tőnóczkön. A 
vönöcki önk. tUzoltóeglet Husviilnapjáo Pfeiffer 
Ottó nagybirtokos gazdasági épületében mű
kedvelői előadással egybekötött táncvigalmat 
rendez Színre kerül:»Sárga csikó* népszínmű. 
A tiszta jövedelemét a luzoltószerek gyara
pítására fordítják. 

• lőnyössu ismert költőnk, Mészáros Hugó 
' irta. ka mint—köztudomású — rendkívül 
' szépen tudja a hangulatokat festeni, bűbájos 
: nyelvével, stílusával . nem egyszer markol 
j szivünkbe. Fönti ciicü verse is egy ilyen 
, hangulatos költamény, melyhez a dallamot 
; Göncz Sárika komponálta. A dallam é* latét 
t annyira hozzásimul a szöveghez, mintha 
I mindkettő ugyanegy agy. szüleménye volna. 

A dallam természetes, magyaros; a mester -
> kéltségnek még a nyoma sem latsaik rajta, 
| mely köttülmény a mai elfajult hypermodeni 

zeneköltészatben valódi érdem. Ajánljuk zene-
I kedvelő olvasóközönségünk figyelmébe és pár -
' fogásába. Kapható lhuk greve Nándoriul C/eJI-
! dömölkön. , . r i 1 K 70 f. (ifj. H. tiy. okL 

zenetanár.) 
Egy öreg néni, Vagner Salamonná 

Budapesten mult szerdán 11(1 éves korában 
meghalt Csak néhány napig gyöngélkedett, 
azelőtt mindvége jo' egészségnek Örvendett. 
Félje valamikor ' kereskedő volt de már kö
rülbelül ötven évvel hagyta el az árnyékvilá
got; ezóta Özvegységben élt a jó öreg néni 
unokájának gondviselése alatt 

A bobai tűzoltó-egylet Húsvét vasár
napján Györffy Sándor vendéglőjében műked
velői előadást tart,, melyen színre kerül: 
>A halász szeretője.. Az előadást tánc követi. 

Varázs-Színház a Koronában. Lado-
mérszky Lajos, a >Berlini Akadémie ftlr 
Msgische Kunst. tanán, fényesen felszerelt 
varázs-színházával átntazólsg egy este fog 
ma nálunk vendégszerepelni. A műsor oly 
atrakciókat ölel fel, mit eztdeig még nálunk 
senki be nem mutatott. Az. est minden egyes 
száma egy-egy atrakcíó, amilyent eddig csak 
a fővárosok közönségének volt alkalma látni. 
A gazdag műsort a széthordott és kiragasz
tott színlapok hirdetik. Mi ezúton hívjuk lel 
olvaeóink figyelmét ezen páratlan érdékességü 
előadásra, mely a Korona-szálló nagytermé
ben esti 8 órakor veszt kezdetét. 
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' " " Tanítók fnrdője a laku lás előtt. Nincs 
az az országnak egyetlen helyisége, ahol ne 

. lenne ismeretes a tanítók társadalmi fürdője, 
üdülő és gyermek nyaraló talepe szervezése 
érdekében, a természeti kincsekben oly gazdag 
bérces, vadregényes Székelyföld anyavárosából: 
Székely udvarhelyről megindított nagyszabású, 
részvénytársasági mozgalom. Miután ezen or-

• szagos actió célja egy mélyen járó szociális 
eszme helyes alapon való életre hívása, a 
közjavára való megteremtése, melynek áldá
sos kihatását majdan ezerén ós ezerén fogják 
élvezni: ezen üdvös alapítást az ország taní
tósága, papi, jegyzői, tisztviselői kara, úgy
szintén a községok és városok, mint testületek, 
szövetkezetek, társsdalmi alakulatok, s a nagy 
társadalom kebeléből mig igen sokan mások 
is hathatósan támogatják az alapítási-terve
zeten megtett és gyújtott részvényjegyző:; 
Umeges beküldésével. Igen, mert a tanítóság 
ez irányú mozgalmával nemcsak a leinőttek 
számára fog egy, az évnek minden szakában 
használat alatt álló gyógyfürdőt létesíteni, a 
székely udvarhelyi S/ejke fürdőn, üdülő és 
nyaraló telepet a nagybaconi Uzonka fürdőn; 
de a tanulóifjúság számára egy nagyobhsza-
básu gyermek nyaraló-telep — kolónia, — 
felállítását is célba vette a 25 koronás rész
vények kibocsátásával. A közegészségügy szol
gálatába állítandó hasznos intézmény lesz 
a tanítók társadalmi fürdője, melynek mielőbb 
megalakítása valóban közérdek, s igy a szer
vezőkkel együtt arra kérjük olvasóinkat ; 
támogassák azt, áz esetleg még kinn levő 
alapítási tervezeteknek részvényjegyzéseikkel, 
ellátott mielőbbi beküldésével, hogy sz alakuló 
ülés össszéhivható legyen. Tájékozásul, as 
alapítási tervezetek még üresen is visszakül
dendők Gyerkes Mihály igazgató-tanító címére 
Saékeiyudvarhelyre. A gyermekifjuság és saját 
maguk testi erejének fejlesztése, egészségünk 
építése fontos magán, de azzal "együtt köz
érdek is levén, siessünk mindnyájan ezen nagy 
jelentőségű országos alapítás támogatására. 

A magyar Delta. A Duna mielőtt a 
Fekete-tengerbe szakad, deltákat alkut. Tudunk 
a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben 
kétszer, aratnak ; a magyar Delidről -azonban 
csak azok tudnak, a'-.ik már eddig gyümöl
csöst, szőlőt, vadaskertet kerítettek. A magyar 
Delta, amelyét Kolerich Pdl és fiai Budapest, 
Ferenc József-rakpart, hoztak forgalomba, a 
legkiválóbb keritkező anyag, mert olcsó, tar
tós és a célnak mindenképen megfelel. Kol-
lerich Pál és fiai ezzel a sodronyukkal a 
magyar ipartermelésnek kiválé szolgálatot 
tették. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak 
szállítja a sodronyt, mely versenyen kivül áll. 
Készséggel küld árjegyzéket. 

Előfizetési felhívás: a „Háttartás, 
tizennyolcadik évfolyamára. A mindinkább 
fokozódó drágaság idején a családja jóléteért 

' aggódó gazdasszonynak égető szüksége van 
egy tapasztalt jóbarát támogatására. Egy ilyen 
megbízható, hü. juharát a „Háttartás". a 
mely immár a tizennyolcadik évében élvezi a 
magyar hölgyvilágkitüntető bizalmát, szeretétét. 
Minden a mi a művelt magyar gazdasszunyokat 
érdekli, helyet talál a „Hattartás" hasábjain. 
Évenként ezernél több kipróbált ételrecept, 
befőzési leírás, s a konyha, éléskamra, lakás, 
fűtés, világítás, mosás, vasalás, állattenyésztés, 
hizlalás, kertészet körébe vágó közlemény és 
sok egyébb hasznos tudnivaló mozdítja elő a 
magyar gazdasszonyvilág érdekeit Főtörekvé-
sünk, hogy a takarékosság, az igénytelenség, 
az egyszerűség elvéinek hangoztatásával elő 
mozdítsuk a családi élet gondtalan nyugalmát 
megelégedését A háztartási közleményeken 
kivül gondot fordít a gyermeknevelés, az. 
egészséges szépségápolás kérdéseire, valamint 
a legújabb divat és a különféle kézimunkák 
ismertetésére is díszesen illusztrált leírásokban. 

1 A „Háztartás" negyedévenként (Húsvét — 
Pünkösd — Mindenszentek" — Karácsony) 
díszei kiállítása es érdekes tartalmú ünnepi 

acs I számban jsle'mk még. Előfizetési dl. 
Negyedévre 3 K, félévre 6 K, egy évrs 12 K. 
Az előfizetési pénzek a „Háztartás" kiadó
hivatalának (Budapest, VI., Eötvös-utca 36.) 
címére küldendők. Mutatványszámokkal díj
mentesen és készégesen szolgál a kiadóhivatal. 
Kegyes pártfogását kérve maradunk kiváló 
tisztelettel Erdős József, a ..Háztartás', kia-
dótnalajdenosa (Budapest, VI., -Eötv0su.-36.) 
Karthy Emiiné, a „Háztartás" szerkesztője 
(Budapest,. VTT!., József-kőrút 31/b). 

Csak Mantner-féle magvakat vásárolnak 
helyesen gondolkodó, számító gazdák és ker
tészek még akkor is, ha mások olcsóbbak 
volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez 
csakis a magvak rovására és a vevők kárára 
lehetséges. tis 

Kutya sors. (Mese.j Egy bankárnak 
volt egy kedvenc kutyája, amit mindenhova 
magával vitt. Egyezer a bankár fürödni ment. 
Fürdőzés közben örvénybe került, kétségbe 
esve kiáltozott segítségért A kutya látva gaz
dája szorult helyzetét, utánna ugrott és ki
húzta a partra. A bankár ekkor msgfogadta, 
hogy a kutyát mindig a tenyerén fogja hor
dozni. Később a kutya megöregedett s kezdett 
gazdájának terhére válni. Már elakarta vala
kinek ajándékozni, — de eszébe jutott előbbi 
fogadása, — hogy a kutyát mindig a tenye
rén hordozza. Mivel pedig szavának állani 
akart, agyonlövette a kutyát s a bőréből csi
náltatott magának.— keztyüt. -

Na gyere hasa. Az esst a vén Euró
pában is megtörténhetett volna, mint ahogy 
megtörténik, de ritkán végződik olyan csat
tanóval, amilyennel Amerikában végezik el 
azt, ha az asszony meglép a férjétől. Lambert 
János nevű honfitársunkkal történt, hogy 12 j 
évi boldogtalan házasság után hitvestársa 
elhagyta. A nagyszivü asszony megszökött egy 
fiatal emberrel. Ez még csak hagyján, de 
tudni kell azt is. hogy Lambertné 40 éves, a 
szerelmes* 20 éves. Mikor a férj megtudta a 
hűtlen asszony dolgát, egyáltalán nem esett 
kétségbe, sőt még csak arra sem gondolt, 
(ugy látszik Amerikában kipárolgott a fejéből 
az az oktalan •magyar virtus.) hogy agyon
lövi a feleségét, feltéve, ha megtalálja. Ellen
ben elment egy újsághoz.és apróhirdetést telt 
közzé: * 

Aranka, 
ne gyere haza! Minden meg van bocsájtva ! 

Lambert János. 
Ezzel a furfangos magyar nem érté be. 

Elvitte felesége arcképét a lapokhoz s fizetett, 
hogy közzé tegyék. A megcsalt férj igy akarja 
elérni azt. hogy feleségejtudomást szerezzen 
a boldogságról, am*lyét azzal okozott, hogy 
•Iszökött tői*. A fényképről itélv* konstatálni 
kell azt is, hogy az asszonyszöktetö fiatalem
bernek egyáltalán nem volt valami jó ízlése. 

Petőfi szülei. 
Égy kis részlet. 
Irta Farkas Ernőd. 

Vachot Sándor belépvén- a Honrsndü 
szerkesztőségébe, ott nagy meglepetésére egy 
kék mándlis, magyar nadrágos, alacsony, 
köpcös, barna amber és egy selyemkendős 
asszonyt talált, akik jöttére nagy illemtudással 
keltek fel székeikről... 

— Bocsánat, ténsur — monda az ősz
bevegyült falnsi ember — é n Petrovics vagyok 
Szalk-Szent-Mártonból s az anyjukommal 
együtt Sándor fiamat keressük. 

— Örvendek, bátyámuram, csak tesse-
nek helyei foglalái, mindjárt itthon lesz 
Petőfi nr. ; -

— Ha meg nem sérteném kérdésemmel 
a ténanrat, — szólal mag az öreg Petrovics, 
zavartan forgatva a kalapját, — hogy viseli 
magát az én Sándor fiam? • 

kifogásom ellene. 
— Nem korhely, nem maradozik ki 

éjszakára ? 
— Nem iszik az, bátyám, este pedig 

legfeljebb, ha tizenegyig marad ki. 
Petőfi, kemény dobogással közeledett a 

szobája felé. 
— Ez Sándor. — 
Petőfi a szobába nyitva, meglepetésében 

-az ajtó előtt megállt s csak azután futott az 
édes anyjához. 

Az öregasszony könnyezve csókolta, ölelte, 
majd kezébe fogta az arcát gyönyörködve 
nézegette, aztán boldog mosollyal szólt: 

•—Jó színben vagy, fiam I 
- — A rendes, nyugodt élet teszi ezt, 

édes apám. 
— Mond csak fiam — jó ember ez a 

te gazdád. 
— Nagyon jó, édes anyám. Egy kicsit 

ugyan érezteti velem, hogy segédje vagyok, 
de azért igazságos és jószívű hozzám. 

— Es rendesen fizet, nem huz le tőled 
semmit? 

— Ellenkezőleg, még előlegét is ad, ha 
kérek; most száz forintot kaptam tőle külön 
•gy munkámért. 

— Száz forintot? — ismételte csodál
kozva, az anyja ? — H á t aztán hova tetted 
azt a rengeteg pénzt ? 

— Jó helye van annak, édes anyám. 
— Tán adósságot fizetsz belől* ? 
— Nincs nekem egy fillér adósságom 

sem, édes anyám. 
— Akkor hát hová tetted a pénzedet? 
Itt van a fiókban, holnap akartam el

küldeni édes szüleimnek, de annál jobb, hogy 
itt vannak. legalább magam adhatom át 

A költő ezzel kivette fiókjából a kétré-
tet hajtott százast és boldogsággal sugárzó 
arccal nyújtotta, át az apjtoak.^Az •öreg 
Petrovics, hol a százasra, hol meg a fiára 
nézett. Gyanakvó tekintettel méregette a fiát, 
erősen küzdött magában, végre körülnézett, 
mintha a falaknak is fül* volna s halkan, 
csaknem ijedten kérdezte : 

— Fiu, te, igaz ulon jutottál te ehhez 
a pénzhez? 

Nézte, nézte, és köny gyűlt a szemébe. 

Eladó ház. 
Czelldömölkön az Uj-tele-

pen (Szentmárton-utca 19. sz.) 
újonnan épült ház, mely ál l : 
2 szoba, 2 konyha és a szük
séges mellékhelyiségekből, — 
úgyszintén nagy gyümölcsös 
kerttel, azonnal olcsó •' áron 
eladó. • Bővebb felvilágosítás 
nyerhető szerkesztőségünkben. 

Egykét és fél éves 
zsemlye-tarka diplomás 

tenyészbika 
a ^ Klniczky Lajos 

Kemenesszentmártoni lakosnál 
azonnal eladó 
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Gőzmalom eladás. 
Rábakecskéden 1908 évben 
épült 4 járata félmagas őr
lésre önműködően berende
zett gőzmalom1 eladó és folyó 
évi július h ó 1-én átveendő: 
A .inalom vételára 60 ezer K, 
ennek fele része 30 ezer kor. 
készpénzben lefizetendő, másik 
fe'le pedig 10 évi törlesztés 
mellett évi 3000 korona tőke 
és a fennmaradó összeg után 
járandó kamatok fizetendők, 
mindenkor január és július 
1-én, vagyis félévenként. 

A malom bármelyik mun
kanapon özemben megtekint
hető és a tulajdonossal az 
adásvételre vonatkozó szerző
dés 1 0 ° / 0 bánatpénz lefizetése 
mellett mai naptól kezdődőleg 
megköthető. 

j |o \<J j o| rv| r» o| o| r>\ o| ry| o| o| ftj r>\ r> 

Szőlő-oltványok 
szőlővesszők é s Gleditscuia (élökeri-

tésm-k alkalmas) csemeték 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a 

legjobb hírnévnek Örvendő 

Szűcs Sándor F i a 
szőlőtelepét Bihardiószegen. 

Ha a saját érdekét tartja szem előtt, ugy ne 
regyen addig oltványt vagy vesszőt, míg a 
fenti cég nagy képes árjegyzékét nem . kérte; 
ingyen ét béVnentve. Ezen árjegyzék minden 
•lóíóbirtokofit érdekel hasznos UrUUiiánál fogva. 

A tisztelt .éréeklSdfik a telep megtekintésére 
szívesen láttatjuk. 

Építtetők figyelmébe! 
Kisebb-nagyobb épületek 

felállítását, — építőmesteri 
közreműködéssel — javításo
kat, átalakításokat jutányos 
áron elvállalom. 

Wendler Mátyás 
kómüvea iparoi, éettkesésl vállalkozó. 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt mondta, hogy szeplők el
őzésére, valamjnt finom, poha bőr és 
fehér teint elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, mint a világhírt) >Stecken-
pferd> liliom-tejszappan. Védjegye »Ste-
ckenplerd. készíti Bergmann et Co.cég 
Tetschen a/E. Kapható minden gyógy
szertár, drogoeria, illatszer és minden a 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 
a Bergmann-féte >Manera< liliomtejkrém 
fehér és finom női kezek megóvására, 
ennek tubusa 70 fll.,mindenütt kapható. 

V a r g a György Czeíldömőlk 
villsmos-üzemü íaapritó vállalata. 

Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy Czelldömölkön 

villamos erőre b̂erendezett 

fa a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faaprittató közönségre nézve nagy előny háramlik eb-
bőtr mert tüz-ifáját mindenki tetemesen olcsóbban aprittathatjá fel, az 
apritási művelet rövid ideig tartó és ami fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni és akkor is napokig várni, inig azok azt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faapritáa az itt jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés, 
aprítás 7 K 20 fillér 

Csak fűrészelés ölenként 5 K Kisebb mennyiségű apritást is el
vállalok. Ugy a téli. mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak 
változni. — Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömöik, Szent
háromság-tér (Kohn Sándor-féle ház). 

Ezen uj vállalatomhoz'a n. é. közönség becses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 

Varga György. 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az sajá! érdekében cse
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer ki

próbálja a világhírű 

OROSZLÁN MENIHQL 
s ó s b o r s z e s z t 

a háziszerek királyát. 
Kapható 44 filléres, 110 és 2 2C I 

eredeti üvegekben. -

FÖ-ELÁRUSÍTÓ 

Mayer I s t v á n Czelldömöik 
fűszer, csemege és I ss kereskedő. 

Csuz, aOszvény, reuma, szaggatás, nyi 
O-ialas, oldala/uras, ke.e.-ztcsonlfájas, derék 
* oldal- vagy hátfájás, izom- és inbantalm,, 
g" kar- éa 'ábzyengeség, merev végtagok és 
a uijrk, gö*csok, továbbá hülés-, megfázás- vagy 
e" léghuzaraból származó bijok azonnal enyhOI-
•3 uek az Oroszlán Jieilho'Sósborszesz haszná-

lata által. Ha a fájó testrész a dörzsölést nem 
' JJ itt.*:, ugy borogatást alkalmazzunk. 

Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás,hajhullásj 
9 ideg ja lég, bágvndlsag, F'iiprBliség, általános! 

gyengiség eseteiben kiucicsel ér f.l a valód: 
" Oi"»»szian M - j i tMi S'>soo>*esz. 
» To»-oi(ájía, rekedi 6g,gegehurut,infio«LZ > 
•> u . i . ' j . n feltép, ugy emlékezzék az Oroszai 

3 M-mthoi Sjsb..r.i.aiszre, m»ly a legkitűnőbb é. 
r. ie,iel'"r'ed'enb liáziszer. "' '-
«K . Ezer és ezer más esetekben is kitűnői 
3 -ikerrel lesz az Oru'.z'an Menthoi Só.-.oorazész; 
át h» .uá..va. 
O Mind :i "gyes Bveghez bő ha.znalat: 
*uia.o..- i ipellékt've: Sík ezer hálairj 
CS lanu.nez .-ó'a. hogy az Oroszlán Mentli 

SosDo-sí 'iZ at emberiség jótevője. 

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb írógépe a „MIGNON'' megtekint
hető: jDinkgrevj^^üdor papirkereskedósében. — Ara 160 korona. 
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Cipóm szép és tökéletes 
Benne járni élvezetes 
Mert ha cipót srzegzek, varrok, 
Bajt' van 

kaucsuk sarok 

U G O R O K 
" Hálok, ebédlfikjUriszobák, szalonok, 

teljes szál loda, kávéház, vendéglő es 
kas té lyberendezések , vas- es r ézbu-
torok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szá l l í t ta tnak b á r h o v á 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy butoralbnm 1 K 

Teljes berendezésnél utazó m in t ák 

I 
I kai díjmentesen küldetik bárhová. 

M O D E R N 

L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 

•
Budapest, IV. Gerlóczy-u 7. • 
(Központi városháza mellett.) | 

cím és templouifestéseket, má

zolásokat, Úgyszintén a szoba- B 

festői szakba vágó munkákat § 

jutányos áron 
a legnagyobb megelégedésre 

készítem. 

Horváth Lajos 
szoba, címfestő és mázoló 

Czelldömölk, Kis-utca 2. sz. 
(Szőlő-vendéglö mellett.) 

I Ne vegyen 
addig 

s z ö l ő o l t v á n y o k a t 
míg Berecz Lajos Sági-utcai 
kertészetében meg nem tekinti 
a legkitűnőbb, k izáró lag első 
osztályú szólőoltványokat. 

Kapható minden hazai 
fajban. 

FORHIN"na. permetez; 
mert a FOBHIN 

- s z ő r , 
Kevesebb 

agond, 
-szor 

Kevesebb 
a munka, 

szor 
Kevesebb, 
amunkabér? 

sokszorta megjavított 

BORDÓI KEVERÉK 
kész állapéiban! 

Nagyon erősen tapad a ned
véé levélre isi • 

Bármily harmatnál perme
tezhet vele! Semmi üledéke 
nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Gyártjuk az-ed-
<kp dr. Aschenbrandt ssaba-
dalmát képezett Rézkénport 
ée borsai port i i Kérjen in
gyen és bérmeDtve leírást a 

F 0 R H I N-gyártól, 
Budapest, VI. V.iczi-nt : ü. 

^fJPénzt takarít ha ruhaszüksegle ét 

Altmann Bernát 
az ..Angol".'divathoz cirr.zeti 

• férfi és gvermekruha áruhazában szerzi be = 

Pápán, Kossuth Lajos-utca 9. sz. 
Költsége / és fáradsága megtérül, mert a nagymennyiségű, csakis 
gyapjúszövetekbe késült árukbó nagy raktárt tart és azok 

itt eőnyös árban szerezhetők be. 

E cég versenyképessége felüimulhatlan. 

Angol raglánban óriási választék. 
2(X)0 darab gyermek ötöny 5 koronátó 20 korontlig 

m 

4 
Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


