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szakember

Éppen, azért

megbecsülhetetlen a hivatalos
abbeli szolgálata, amelyet
zönség, a felek érdekeinek

'

egyének

ezek

a kö

megvédésé

épp oly derék, jellemes és hasznos tagja

ben hatóságok előtt gyakorolnak.

a

nincs az a birói függetlenség és pártat

társadalomnak,

mint

a

milliókkal

Mert

rendelkező bankár, földbirtokos, sőt azt

lanság, amely mindkét fél érdekét egy

sem zárja ki, hogy

aránt megóvná, különösen

a

kis egzisztencia

a

jogviták

ne legyen lángész, aki hatalmas tehet

folyamán s igy rendesen a járatlanabb,

ségével nagy szolgálatokat tudna tenni

a

az emberiség közösügyének, a haladás

legtöbbször tehát a gyengébb fél húzza

nak

a rövidebbet.

és

tökéletesedésnek,

amely

felé

örökös útban van.
Nem

érdektelen

kevésbé

közlékenyebb
A

természetű,

jogegyenlőség

pontjából szükséges tehát, hogy a szak
tehát

annak

a

szerű

jogvédelem

minden- ügyben

fejtegetése, hogy a polgároknak az ál

minden egyénre

lam beavatkozására szoruló jogviszonyai

sék. Ennek lehetőségét elvben

berendezésénél jelenleg mennyiben ural

jogállam —

kodik a jogegyenlőség,

— elismeri, de a gyakorlatban

teendő arra

szem

s

nézve, hogy

mi volna a
az

egyaránt

hazánk

és

kiterjesztes
minden

törvényhozása

is

alkal

e

téren

mazását a jogügyek

uralkodó visszásságok "eltünjehek

vagy

éppen

a

kereső

egyének

élet

éppen a legszegényebbekre nézve meg

kevesbedjenek ?
Ismeretes dolog,
viszonyok mai

hogy

mozgalmas

az
és

fejlődő

állapotában a törvények, rendeletek é s
egyéb szabályok oly számosak

és

bo

TÁRCA.
A szem hatása.
—7
Azt mondják, hog-y « órOazláTtszaidltO
és általánosan az állatszeliditő tekintetével
uralkodik a bestiák fölött. Pedig hát tudva
levőleg a pillantás az emberi léleknek viaszatükrözése, annak a léleknek, mely nélkül az
ember cssk test, anyag, úgyszólván semmi.
És ha meggondoljuk, hogy már az álla
toknak, melyeknek állítólag nincs lelkük, oly
kiváló hatást lehet a tekintettel gyakorolni,
mennyivel inkább feltehető ez hasonló lelkű
lényeknél. Igaz ugyan, nem mindenki képes
tekintetével megértetni magát, épp ugy, mint
ahogy egy tudóst nem mindenki érthet meg,
de szellemi fölényéből kifolyó ^tekintetével
legalább imponálhat. Lássuk csak például,
milyen megindító, ha egy kicsi gyermek ár
tatlan tekintetével találkozunk, mely az élet
Örömeit és bánatát nem tükrözi vissza és

nehezíti,

nagy

csoportjára,

legkisebb ügyekre é s a jog

sőt

jelentékeny

legtöbbször

részére,

lehetetlenné

teszi a szakszerű jogvédelem drágasága.
Hogy tehát maga az elv ne legyen

mégis megcsókoljuk, sót mondva: hisz oly
okos tekintete van ' És milyen jellemző, ha
egy gyermeknek, aki még nem tudja valódi
érzelmeit elpalástolni, félelemmel telt tekitetével találkozunk, miután ilyen csínyt követett el. Éppen ugy, mint egy felnőtt bűnösnek
tekintete, mely a rossz lelkiismeaetet árulja
el. Hogy kerüli az ilyen tekintet a másokkal
való találkozást, különösen, ha annak birto
kosa még nem olyan megrögzött bűnös, ki a
vétkét is erénynek tartja Hát még a boszus,i
haragos tekintetnek hatáss, [Óképpen, ha az
jogos indokból ered! Mint a sajtó villám,
mely cikkázva remegtet meg minden embert
és ezerekre menő kárt okozhat, agy a mél
tán haragos tekintete megsemmisitőleg sújthat
le akár a porba.'
Mennyivel kellemesebb ellenben arról s
tekintetről megemlékezni, mely két lélek von
zalmából ered. Hogy törekszik hol sz egyik,
hol s másik fal, figyelmes, átható tekintettel
a másiknsk mintegy lelké.ai fúródni, hogy ki
fürkéssze a sejtett vonzalmat És mikor már
meggyőződött, bogy a sejtett vonzalom való-

U métáit kaskats.

•

puszta szó, a szakszerű jogvédelmet
mindenkire s minden ügyre nézve
hozzáférhetővé kell tenni. Aki tudja azt,
hogy a szegény embernek néha pár
garasnyi követelése reá nézve épp oly
fontos, mint a gazdagok százakra vagy
ezrekre menő peres vagyontfT aki ta
pasztalta, mennyi herce-hurcával, költ
séggel, idővesztéssel jár a munkaidejét
mulasztó embernél a perlekedés: az
belátja nézetűnk helyességét.
A szegény védők rendszere, melyet
törvényünk elfogadott, nem elégíthet
ki, mert egyrészt nagyon sok és meg
alázó formasággal jár, másrészt pedig
csak a teljesen vagyontalanokra terjed
ki. Aztán, ha már ráfanyalodik is a
kispolgár erre a keserves útra. cseberből
vederbe esett, mert idejét a bíróságok
helyett a községi elöljáróságoknál kell
elvesztegetnie, ahol jól össze is szidják,
hogy mondjuk husz különféle, egy-két
követelése miatt husz hivatalos bizo
nyítványt kell kiállítaniuk. E z a módja
tehát a szakszerű jogsegélynek nem
felel meg a jogegyenlőség követeimé

sággá vált, mikor már szeret és szeretve érzi
magát, mennyi kimondhatlan boldogság, me
nyei üdvösség tükröződik vissza egy ily pil
lantásban, mely a szív húrjait rezgésbe hozza
s mely többet mondd, mint tollal leírni,
ecsettel festeni lehet.
De na egy Danalos tekintetet észleftnk,
melyet sújtó vssztesség vagy egyéb sors
csapások idéztek elo, mennyi keserv, és lemondás bl vasfia tő ki az ilyen lek intet Bői, mely
önkéntelenül is meleg részvétünket idézi elé.
Aztán pedig van-e valaki, ki valaha egy esdő
tekintettel ne találkozott volna?
• Milyen kérő, sóvárgó és epedő pillantást
és/lelhetünk, ha például a gyermek 'csemegét,
az éhező kenyeret, a szerelmes szive vágyá
nak viszonzását, a boldogtalan s boldogságot,
a kimerült pihenést óhajt!
< A legmeghatóbb tekintet, szerintem, a
haldokló pillantass, midőn már kínjait nem
tudja szavakkal kifej esni; midőn már érzi ss
élettől való megváltást, attól ss élettől, mely
hez egész lényével ragaszkodik — és mégis
egy-egy reménysugár csillanjuk sokat mondó
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a

társadalomnak,

mint

a

milliókkal

rendelkező bankár, földbirtokos, sőt azt
sem zárja ki, hogy

a

kis egzisztencia

ne legyen lángész, aki hatalmas tehetségovel nagy szolgálatokat tudna tenni
az emberiség közösügyének, a haladás
nak

és

tökéletesedésnek,

amely

felé

örökös útban van.
Nem

érdektelen

tehát

annak

a

fejtegetése, hogy a polgároknak az ál
lam beavatkozására szoruló jogviszonyai
berendezésénél jelenleg mennyiben ural
kodik a jogegyenlőség,
teendő arra

s

nézve, hogy

mi volna a
az

e

téren

uralkodó visszásságok eltűnjenek

vagy

kevesbedjenek ?
Ismeretes- dolog,
viszonyok mai

hogy

mozgalmas

az
és
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egyéb szabályok oly számosak
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A ssem hatása.
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KEQJELENIK KŐIDEN VASÁRNAP.
Egyei i i i m RADCH LAJOS kalapoi Sileteeea

la áttétéit szakaié.

nyolultak, hogy azokban a szakember puszta szó, a szakszerű jogvédelmet*
is nehezen igazodik el. Éppen azért mindenkire t minden ügyre
nézve
megbecsülhetetlen a hivatalos egyének hozzáférhetővé kell tenni. Aki tudja azt,
abbeli szolgálata, amelyet ezek a kö hogy a szegény embernek néha pár
zönség, a felek érdekeinek megvédésé garasnyi követelése reá nézve épp oly
ben hatóságok előtt gyakorolnak. Mert fontos, mjnt a gazdagok százakra vagy
nincs az a birói függetlenség és pártat ezrekre menő peres vagyona; aki ta
lanság, amely mindkét fél érdekét egy pasztalta, mennyi herce-hurcával, költ
aránt megóvná, különösen a jogviták séggel, idővesztéssel jár a munkaidejét
folyamán s igy rendesen a járatlanabb, mulasztó' embernél
a perlekedés: az
a_ kevésbé közlékenyebb természetű, belátja nézetünk helyességét.
legtöbbször tehát a gyengébb fél húzza
A szegény védők rendszere, melyet
a rövidebbet. A jogegyenlőség szem törvényünk elfogadott, nem elégíthet
pontjából szükséges tehát, hogy a szak ki, mert egyrészt nagyon sok és meg
szerű jogvédelem minden ügyben és alázó formasággal jár, másrészt pedig
minden egyénre egyaránt kiterjesztes csak a teljesen vagyontalanokra terjed
sék. Ennek lehetőségét elvben minden ki. Aztán, ha már ráfanyalodik is a
jogállam — hazánk törvényhozása is kispolgár erre a keserves útra. cseberből— elismeri, de a gyakorlatban alkal- vederbe esett, mert idejét a bíróságok c
mazását a jogflgyek nagy csoportjára,
helyett a községi elöljáróságoknál kell
éppen a legkisebb ügyekre é s a jog
elvesztegetnie, ahol jól öseze is szidják,
kereső egyének jelentékeny részére,
hogy mondjuk husz különféle, egy-két
éppen a legszegényebbekre nézve meg
követelése miatt husz hivatalos bizo
nehezíti, sőt legtöbbször lehetetlenné
nyítványt kell kiállítaniuk. Ez a módja
teszi a szakszerű jogvédelem drágasága.
tehát. a szakszerű jogsegélynek nem
Hogy tehát maga az elv ne legyen
felel meg a jogegyenlőség követeimé

mégis megcsókoljuk, sőt mondva: hisz oly
okos tekintete van! És milyen jellemző, ha
egy gyermeknek, aki még nem tudja valódi
érzelmeit elpalástolni, félelemmel telt tekitetével találkozunk, miután ilyen csínyt kövele.ll cl fppen ngy, mini aga- falnöll rJAnftanttk
Azt mondják, hogy az oroszlánszeliditö tekintete, mely a rossz lelkiismeretet árulja
és általánosan az állatszeliditő tekintetével el. Hogy kerüli az ilyen tekintet a másokkal
uralkodik a bestiák fölött. Pedig^hát tqdja/, •való találkozást, különösen, ha' annak birto
levöleg a pillantás az emberi léleknek risszá kosa még nem olyan megrögzött bűnös, ki a
tok rOxése, annak a léleknek, mely nélkül az vétkét is erénynek tartja. Hát még a boszus,
ember csak test, anyag, úgyszólván semmi. haragos tekintetnek hatása, tőképpen, ha az
És ha meggondoljuk, hogy már az álla jogos indokból ered! Mint a sújtó villám,
toknak, melyeknek állítólag nincs leikök, oly mely cikkázva remegtet meg minden embert
kiváló hatást lehet a tekintettel gyakorolni, és ezerekre menő kárt okozhat, ugy a mél
mennyivel inkább feltehető ez hasonló lelkű tán haragos tekintete megsemmisitőleg sújthat
lényeknél. Igaz ugyan, nem mindenki képes le akár a porba.
tekintetével megértetni magát, épp ugy, mint
Mennyivel kellemesebb ellenben arról a
ahogy egy tudóst nem mindenki érthet meg, tekintetről megemlékezni, mely két lélek von
de szellemi fölényéből kifolyó tekintetével zalmából ered. Hogy törekszik hol sz egyik,
legalább imponálhat., lássuk csak például
hol a másik fel, figyelmes, átható tekintettel
milyen megindító, hs egy kicsi gyermek ár a másiknsk mintegy lelké.i fúródni, hogy ki
tatlan tekintetével találkozunk, mely az. élet fürkéssze a sejtett vonzalmat. És mikor már
örömeit és bánatát nem tükrözi vissza és meggyósősjOtt, hogy .a sejtett vonzalom, való

TÁRCA.

A láp szellemi -eszét illető közlemények ét
előfizetések . s z e r k e s z t ó s e R h e z intezenjők.

sággá vált, mikor már szeret és szeretve érzi
magát, mennyi kimondhstlan boldogság, me
nyei üdvösség tükröződik vissza egy ily pil
lantásban, mely a sziv húrjait rezgésbe hozza
s mely ^többet mondd, mint tollal leírni,
scseltfl IssUrú Ishst, '
.
De hs egy bánatos tekintetet észlelünk,
melyet sújtó vesztesség vagy egyéb sors
csapások idéztek -elő, msenyi -keserv é s — l e 
mondás olvasható ki as ilyen tekintetből, mely
önkéntelenül is meleg részvétünket idézi elő.
Aztán pedig van-e valaki, ki valaha egy esdő
tekintettel ne találkozott volna?
Milyen kérő, sóvárgó és epedő pillantást
észlelhetünk, ha például a gyermek csemegét,
az éhező kenyerei, a szerelmes szive vágyá
nak viszonzását, a boldogtalan a botdogságot,

a kimerült pihenést óhajt!
A legmeghatóbb tekintet, szerintem, a
haldokló pillantása, midőn már kínjait nem
tudja szavakkal kifejezni, midőn már érzi as
élettől való megváltást, attól as élettől, mely
hez egész lényével ragaszkodik — és . mégis
egy-egy reménysugár csillanjuk sokat mondó

2. oldair

és Vidéke

nyeinek. Célszerűbb módja volna az
ingyenes jogvédelem szerepe állami alapon, ugy, hogy azt bárki igénybe ve
hesse. Más módja az ingyenes jogvéde
lem rendezésének a társulás vagy szö
vetkezés. Ha alkalmas á társulás az
élet majdnem minden viszonyaiban,
ha páratlan sikerekre vezet a gazdasági
élet minden terén, miért volna rossz
és hátrányos gazdasági munkánk ered
ményének é s jövedelmünknek megóvá
sában, biztosításában és megveti és ében.

A műkedvelők kabaréja.
Alig egy hónapja, hogy a .Jánosháza és
Vidéke* szerkesztősége mozgalmat indított,
amelynek célja az utcák OntOzése. Az utcá
kat már Öntözik. Jánosháza közönsége lelke
sen karolta fel e nemes eszmét és a meg
kezdett gyűjtést; osztály .és rangkülönbség
nélkül gyarapították adományaikkal az öntö
zési alapot. De bármilyen bőkezűen adako
zott, a begyült ősszeg (kb. 230 K.) kevésnek
bizonyult a céj elérésére. Hogy a szükségei
pénzt előteremthessék, e lap felelős szerkesz
tősége az ifjúsághoz fordult és arra kérte
őket, hogy rendezzenek egy kabaréval egybe
kötött nyári mulatságot, melynek jövödelme
az öntözési alap gyarapítására fordittassék.
Az ifjúság lelkesen karolta fel az esz
mét es elkezdett »tűzzel, dolgozni a vízért
Hogy miként dolgozott, arról szépen beszél
azon estélynek a sikere, a mely juj. 5-én
zajlott le a Casino nagytermében Bár az
esős idő többeket visszatartott, azért nagy
számú és szép közönség gyűlt egybe, ott
volt a város szine-java.
A rögtönzött színpadon a conferencier
üdvözölte a jelenlevőket, majd a szereplőket
jelentelte be. Hivó szarára Cseh Kálmán je
lent meg a színpadon, aki Salzberger Ernő
Prologjában szépen vázolta az estély célját.

néma tekintetéből; és midőn például egy
haldokló anya, ujjait mutogatva, pillantásával
kifejezve tudatja környezetével afölötti fáj
dalmait, hogy szeretett gyermekeit itt kel)
hagynia 1 Minő fáidalomteljes hatást gyakorol
az i|yen pillantás a legkozönyösebb termé
szetre is, mig er a tekintet meg nem törik,
meg nem UieWvül.

A második szára — sajnos — a szereplő
betegsége 'miatt elmaradt.—— Schlesinger
Irén már a megjelenésével meghódította a
közönséget, igen kedves és érdekes volt. Mi
dőn befejezte.a monológját, a közönség fre
netikus tapssal jutalmazta.
.
Fischer Adél és Kcntor Károly duettje
a műsor kiemelendő pontja volt. Fischer
Adél csengő merrosopránjávai
valósággal
brillírozott. Az előadásuk páratlanul kedves
és érdekes volt. Nem is fukarkodott a kö
zönség a tapssal.
V
Majd egy rOvid—vígjáték—következel!:
Salzberger Irina, Kohp Erzsike, Hirschler
Sándor és Róna Dezső voltak a szereplök.
Nagyon sokat kellene írnunk, ha azt akar
nánk, hogy a dicséret méltó legyen az elő
adáshoz, olyan hűen, olyan kedvesén és jól
adták a szerepeiket '
Salzberger Irma excellalt az ő kis sze
repében. Ugy látszik, a művészét istenaszszonya már a bölcsőjében homlokon csókolta.
Salzberger Irma az ő egyszerű, természetes
játékával mint művésznő mutatkozott be.
Még azon világraszóló deszkákon is tudna
babérokat szerezni. Kohn Erzsike egy ara
nyos szobacica volt M i ' színpadon tapsolta
a közönség. Hirschler és Rómer valódi szí
nészek voltak. Mindnyájuknak kijutott a taps
ból bőven.
E kis vígjáték után az I . kabaré véget
ért. A közönség elszéledt a termekben, a fia
talság pedig táncra perdült . és vigan járta
egész l i óráig. Ekkor megszólalt a confe
rencier újra s meghívta a közönséget a II.
Kabaréra. Először egy kis ördögöt jelentett
be. A már jó hangulatban levő közönség kiváncsian várta és mikor megjelent a színpa
don, sokaknak eszébe jutott Szász Károlynak
egyik legremekebb Költeményé, a mélybe? az~
angyalt egy szép nőnek mondja, de az ördö
göt még a/, augyalnál is szebbnek. Benyó
Piriké volt ez a kis ördög, aki remekül adta
elő Stern Jenő >Az eleven ördög, cimü mo
nológját, melyet lapunk más helyén közlünk.
Igazan ennivaló, angyali kis ördög volt Ki is
jutott a tapsból bőven.
1

kárpitja szétnyílik és megjelen a férj. Arca
még szent Szeryáciusnál is hidegebb.
— Az éjjel minden elfagyott! — mondja
komoran.
— De most már Bzép idő lesz ? — kérdé
Adrienn.
Arthur szigorú pillant;:.,! vet reá.
— Es nemsokára mehetünk fürdőbe ! —
tette hoz-'-'- Ám ie;. e, nem ügyelve térje zord
tekint , I T .
'
*>-'••
— Fürdőbe? — morogja Arthur. —
Oda az idén nem meg tünk!.. Nem hallottad,
hogy minden elfagyott!
u

-

Amikor a kukorica drágul. •
(Szezon-darab A felvonásban.)
'I.
j "
Színhely igéző boudoir. Adrienne pon
gyolában fekszik a cliaise longue-on. Rop
pantul haragszik a csúnya Szerváciusra, aki
elfogyasztott mindent. Innen-onnan fürdőre is
kellene már menni, de erre az idén kevés a
reménység.
f
Istenem, ezek a fagyos-szentek I

•

R.

Baljóslatú léptek hallatszanak. A boudoir

i

III

Adrienne a chaise longue-on fekszik
ideggörcsben. Az orvos és a térj az ablak
fülkében állának,
Aesculap tanítványa tudós disszertációt
tart a férjnek. A fürdőzésről beszél. A fürdő
zés, bár divat, de a legegészségesebb és a
legészszerflbb divat A levegőváltozás elmoz
dítja az anyagcserét Szóval, a fürdőzés ma
éltáaz ükség.
......

-

*

28. szám.
Dtánna Verner Marika szavalta el a
• Szép Ilonkái*, akit Stern Imre kisért zon.
gorán. Bájos volt, amint meghatóan csengő
hangon nem is elbeszélte, hanem a hallgató
ság elé varázsolta azt a hervadó liliomot,
•Szép Ilonkát,* A szép, kifejezésteljes kiséret
méltó kerete volt az előadott melodrámának.
Ezután következett Poller Linka zongorajá
téka Egy ábrándot játszott el, i tán nem is
zongorán, hanem a hallgatóság szivén. Miutha
nem is a zongora' sok húrja, hanem a hall
gatóság lelke rezgett volna ott amíg a zene
szólt a teremben, Örült'ájmodozott kesjergett
majd pedig ^ujjongott a sok, érző sriv, ugy, a
mint kis ujjacskáival érintette a billentyűket
A kaszinó vén falai meg is sokallották
a tapsokat, A kabarét Hirschler Sándor zárta
be Stern Jenő alkalmi kupléjaival, akit Fiszler^Adél kisért zongorán. Az ötletes szöveg
es a tréfás előadásért kijutott nekik ismét
bőven a tapsból.
Ezután újra táncra perdült az ifjúság és
szokatlan jó kedvvel járta egész reggelig. Az»
erkölcsi sikerhez méltóan járul az anyagi is,
mert körülbelül 200 -koro: ával gyarapodott
az öntözési alap.
^
Az elszámolás nem történhetett meg,
mivel még folyton érkeznek lelülfizelések. A
fiatalok annyira bennt vannak a mulatságban,
hogy amint beszélik, legközelebb megismétlik
a kabarét Az összes közreműködőknek és
mindazoknak, kik a fényes siker létrejöttéhez
bármily uton is hozzájárultak, ezúton mond
hálás köszönetet a közérdek nevében a szer
kesztőség.
A mulatságon jelenvolt hölgyek névsora
a következő.:
Asszonyok:, özv. Altstádtler Ignácné,
BényVT Kei¥ncné,~Benyó- Sándonié, Czottner
Ignácné, Collner Béláné, özv. Engelné (Budapest), t íyarrnati .lanosné (Kuma I, Gróf I.ajosiié,

Fischer Józsefné, Horváth Ignácné, Cseh Kalinanne. Kemény Simonné, Kossá Gusztávné,
Kohn Arnoldne, Kohn Samuné. özv. Lendvay
Sándorné, Magyar Györgyné, özv. Kákossyné,
Lőwyné (Szombathely), Poraper Viktorné,

— Ez mind igen szép, uram! — mondja
Arthur. De a repce, amiből az első pénzt
szoktam csinálni, az idén elfagyott Van ugyan
kukoricám még t a v a l y r ó l . . . de kinek kell
az a hitvány kukorica?
IV.
(Zárójelenet)
Arthur a következő sürgönyt kapja: •
• A contremine az utolsó kukorica-töme
geket viszi az ütközetbe. Ar emelkedőben.
Metermazsánként 80 fillérrel drágább. Akár
mennyi van, mind megveszem.'
Arthur hanyathomlok rohan Adriennéhez
és hévvel átkarolja.
— Megyünk fürdőre, édes!
Adrienne hirtelen felül a cliaise longue-on.
— Talán mégsem fagyott el a repce?
— Dehogy nem, hanem jó áron adtam
el a tavalyi kukoricát
— Oh, édes kukoricám . . . akarom
mondani, édes Arthurom, de j ó férj vagy!
Rendelj mindjárt lakást Tátrafüreden!
(Megtörténik. A függöny legördül 1
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Pol/ér Ferencné, Rozner Jozsefné, Rausch
ilé, RHRZ fiprgalyné, flzv. PuUacsekHé,
Rosenlhal Adolfné (üuka), Soványné, Schönauerné, Stern Jozsefné, üzv. Salzberger£jlné,
Salzberger Jozsefné., jizv, Spitzerné, S<*lesH>
W
ger Rudolfné, Salzberger Mérné, Udvardy
Miklósné, Widder Fülöpné (Megyer).
Leányok. Benyó Piriké, Benyó Irén,
[
Czollner Regina, Güntler Blanka, Fischer
Adél, Deutsch Ilona (Duka), Falzenma'yer
Róza (Celldömölk), Kohn Erzsike, Kohn Janka,
Kossá Ilona, Lendvay Margit, Magyar Mariska,
Poller lanka, Rausch Irma, Rozner Irén, Rác
^-—Mariska, Rác Ilona, Stem Malmi, Sdlinel
Irén, Schlesinger IrénT^Sóváry Ilona, Sóváry
Mariska, Salzberger Irma, Üdvary I*nke,
Verner Miéi.

Békés boldogságban
Puha fészket rakni?

L

Feiütftxeltek: Szekeres Pál (Celldömölk)
5 K, Elek Dezső (Bpest), Id. Krém József
4—4 K, Salzberger I'álné, Kiss György,
3—3- koronát, ÜT. Lő*e Imre (Tapolca),
Kohn Sándor, ózv. dr. Pollákné, Schlesinger
Rudolf, Stern Jenő, Stern Imre, Kossá Sán
dor, Ney Zoltán (Szigliget), Salzberger Ernőné,
Bodrogi K. (Porpác*, Kemény Simonné, Markovics Hermán, Kohn Samu, Czollner Béla,
Reis'nger Adolf, Salzberger Rudolf, Fischer
József, Collner Ignác, Recska Ernő (Taskánd),
Szépligeti Samu, Kovács Henrik, Steii.er Sá
muel (Denesd), Sokai Irén, özv. Altstádter
Ignácné, Weisz Salamon, Steiner Ignác,
Rubin Salamon, Gálos, ifj Tóth József
(Sümegi, Salzberger Mór 2—2 koronát, Ver*
ner Pál, Benyó Ferenc/. Gról Lajos. Rácz
-Gergely, Szénássy, Schönauemé, Magdics
Rezső, 1—1 koronát, Stern k. a. 60, LendTayné 40 fill:, Reisinger Izidor 1 K, Rosner
Dezső, Hirshler Sándor 2—2 K.
.jg> ,

J

LieVél.
Lelkem, idea anyám,
E pár sor Írásom
Hogyha elolvasta,
Válaszát elVarom.
Rózsás levelébe'
Nc is irjon másról.
Csak a faluvégén
A legszélső házról.
Kicsi udvaráról . .
Virágos kertjéről . . .
Dalos madaráról . . .
Falu legszebbjéről . .
Qondol-e rám néha?
Jutok-e ászéba?
Id'adnó-e szivét.
Ha kérném cserébe'
Tudna-e szeretni
Engemet, az árvát?
MegVetné-e értem
Másnak gazdagságát?
Eljönne-s Valém
Kis falumba lakni?

Lenne-e, mig élek,
Hű, szerető' párom ? .
Mig e sivár élet
Rögös útját járom?
1

Lelkem, édes amjám,
Kérdezze, meg tőls
S aztán sokat irjon
Felőle . . . felőle . .
NOVAK PÁL.

Szomorú parcellázás.
A kaposvári és a lengyeltői járás né
hány községében napok óta valóságos forron
gás uralkodik. Csotnbárd, Bodrog, Jád és
Oszlopán községekben forrong legjobban a
nép, .mért e helyeken a lakosság nagyrésze
koldusbotra jutott gróf Nicky-Ladányi Miklós
jóvoltából, aki egy nagy parcellásási spekulá
cióval kirúgta a talajt a földhöz ragaszkodó
nép lába alól. Gróf Nicky-Ladányi Miklós el
sült parcellázási spekulációjának részletei,
amelyek a kisgazdák ' forrongását előidézték,
a következők :
Gróf Nicky-Ladányi Miklós, aki teljesen
vagyontalan ember 1906-ban özvegy Meste'házy Kálraánné, szül. Pongrác Klausz bárónő
től megvette ennek 1500 holdas felsőbüi bir
tokát 680.000 koronáért. A gróf, ki a birto
kot parcellázni akarta egy kecskeméti bank
hoz, hogy birtokvételtfinaszirozza.A kecskeméti
bank belement az üzletbe és a felső-birtokra
620.000 koronái meg is szavazott gróf Nickyládányi Miklósnak. A kecskeméti bank ezt
az összeget első helyen be is tábláz tat la. A
vételár hiányzó 60.001) koronáját egy buda
pesti kisebb pénzintézet szavazta meg máso
dik helyen történt bekebelezéssel. A, kecskeméti
bank, amelylyel gróf Nicky-Ladányi össze
köttetésben állt, ezután felajánlotta, hogy ab
ban az esetben, ha a felsőoüi birtok parcel
lázás alá kerül, a vevőnek a rételár arany
ban a birtokrészekre 62 százalékos kölcsönt
biztosit A parcellázást meg is kezdték s .rö
vid idő alatt az 1500 holdas birtokból 1100
holdat el is adtak. Számosan'' kéajipéntlrtn
fizették ki a vett birtokrészt, mások a vételár
34—60 százalékát fizették csak ki készpénz
ben. A kecskeméti bank kijelentette, hegy a
vevők nevére a bekebelést csak akkor esz
közölteti, hogyha a vevők a vételár összegét
náluk helyezik el. Ehelyett gról Nicky-Ladányi
Miklós a befizetett, vételárakat, közel 60—70
ezer koronát,' msga vette föl és mint a leendő
nyereség egy részét a saját céljaira használta
föl. A birtokon levő 620.000 koronás teher
után azonban gróf Nicky-Ladányi Miklós egy
éven át nem fizette le a kecskeméti banknál
a k. mátokat Ez a kamat ez év június hó
l-ig 40.000 koronát tett ki. A kamatfizetés
elmulasztása miatt a kecskeméti bank zárla
tot vezetett s ielsőbüi birtokra. A kecskeméti
bánhoz s többi hitelezők is csatlakozlak és s
felsőbüi birtokra 780.000 koronáig jelentettek
be bekebelezést Ez teljesen útját vágta an-
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iiak. hogy a kecskeméti bank s 65 sziialéhea
engedménnyel a vásárolt birtokot a vevők
nevére átkebeleztesse. Nem marad most már
hátra, mint a felsőbüi birtok elárverezése,
amit ez év október első napjára ki is tűztek
már. Ezzel azok a kisgazdák, akik már
60—70.000 koronát készpénzben kifizettek,
pénzüket teljesen elvesztették és a 120 gaz
dát egyszerűen el fogják űzni a birtokba vett
földekről, mert a birtokjog nincs nevűkre be
kebelezve és az első zár alatt elmulasztották
igényeiket bejelenteni. Zárgondnok kötelesség
szerűen az 1500 hol
terméseire rátette a kezét. A birtok legna
gyobb részét azonban a kisgazdák mint sa
játjukét a magukéból vették be és nmeitek
meg. Ép ezért Bogyaz Emil zárgondnok azt
a javaslatot terjesztette a törvényszék elé,
hogy a jóhiszemű kisgazda tulajdonosoknak
hagyassék meg a termés fele a bevett mag
és a munkálatok fejében, különben ezek a
szerencsétlen emberek földönfutókká lenné
nek. Remélhető, hogy a törvényszék a zár
gondnok humánus kérésének helyt ad.

Az eleven ördög.
I'u' . . de elfáradtam'.. Rém hosszú volt az utj
Pedig vén sárkányom még elég gyorsan fut
Ép jókor érkeztem, éjfélt üt az óra,
Nekem való idő, fel tehát dologra.
Tudják ki vagyok én ? . . Tudják az ördögöt.
Hisz sohsem láttak még eleven ördögöt;
Éjfél sötétje ég, fekete szememben,
Biborszin ajkamon elégne szívesen,
Bármelyik ifjú i t t . . M i t . . e léha sereg ?!
Nem ily alakoknak neveltek engemet!
Apró kezeimmel csattanókat osztok.
Parányi lábammal átgázolok rajtok,
Rontok, bontok,
Török zúzok,
Férfikönnyben fördök,
KII vagyok az ördög
Sürgönyileg hívtak az utolsó percbe,
Mert a cabaret-Ogy majdnem került perre,
Éjféli szereptől ijedtek a hölgyek
S zokszóval megteltek a hegyek és völgyek,
•Én játszam éjfélkor? — Tán inkább te édest*
• Lemondok, nem játszom«, nő mindenre képes!• Éjfélkor lépjek fel? — lépjen fel sz ördögi«
S az ifjak rámondják: »Játszék hát
áriaz\ ördög!«
Sürgönyöztek gyorsan, express, saját kézbe,
Megkaptam, itt vagyok s ' beugrom s készbe,
Ám de nem szt játszom, amit nekem szántak
Széttépem szerepem s átformálom másnak
Rontok, boolok,
Török zúzok
FérfikOnnyben fördök,
Én vagyok az ördög.
Hogy a sürgönyt kaptam, befűtöttem éppen
S tiz agglegény sült-főtt s szurok fürdőben
(Mert sz agglegények, — jegyezzék meg urak
— Egy szálig a pokol-fenekére jutnak)
Nagyon unalmasok — gondoltam — az aggok
Jobb lesz Jánosházán, én biz' leutazok,
Hisz' ott az ifjúság most annyit vesződött,
Lótot, futott, égett, rábeszélt, békített,
Hogy összes bűneit mind levesekelte,
Még a mennybe jutnak, ha nem lépek közbe
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t bérlője asszony egy korona 34 fillért, ki azután a
cigányasszonyt a lopáson rajta csípte és
eljegyezte Babó. Vicus úrhölgyet Lövőn.
Tudomásunkra jutott, hogy itt a tár minden szó nélkül kivezette a templomból és
sadalom söpredéke néha gátolni akarja rend pénzét el vette tőle. Folytatása Szombathe
: —
őreinket kötelességük teljesítésében. Eddig lyen lesz.
csak arról .győződtünk meg, hogy ami rend
-* f i s . Vak tűzilárma zavarta fel a mult
őreink tapintatosan és a kellő ildomossággal vasárnap reggel fél hat óra tájban a vár
Ni, hqgyan sápadnák, ni, hogyan reszketnek! bánnak a közönséggel, panaszra meg nem környékén lakókat, özv. Baráthné házának
Vagy tán az örömtől, hogy velem jöhetnek!? adtak okoL Szolgáljon bátorításul továbbra leghátsó, az udvar felőli szobája kigyulladt.
Lassan uracskáim, — ma jókedvben vagyok, is, senkitől útmutatást avagy rendrentasitást Szerencsére idejekorán észrevették a tüzet s
Egyen kívül mindnek, mindnek békét hagyok, el ne fogadjanak, ott a bíró, aki megadja a mielőtt tovább terjedhetett, vagy pedig elemi
kellő felvilágosítást. Az oly söpredéknek erővel kitörhetett volna, már elnyomták a
De hogyha akadna, önök közt egy férfi,
mondják meg, hogy—nekik kfllsIasoAgOfc a szomszédok. A csendőrség is mindjárt meg
Szivem dobbanását, aki meg is érti,
'rend fenntartása, aki az e l l e n vét, azt nem jelent a helyszínén,és a megejtett vizsgálat
Szép tömött bajuszú, aki tetszik nekem,
tanár, hanem biró elé viszik.
szerint minden valószínűség arja vall, hogy a
Aki megtanitne, mi az a szerelem
Lovascsendorók
Zalamegyeben. A tűz gondatlanságból keletkezett. A kár körül
S meg lesz hozzá anyám beleegyezése,
miniszter Zalamegyében több csendőrőrsöt belül 200 korona, amelyből semmi sem térül
'Persze, hogyha van mit apritni a tejbe:
Akkor itt maradok a földön mellette
lovasitott. Nagykanizsán is lesznek lovas- meg. A szoba gondatlan bérlője ellen megin
És leszek az ő kis eleven ördögje. ^.*_
csendőrök.
dították az eljárást
Sötök, főzök,
Hány honved él még? Az országos
Apróság! A.: Tudod-e mért volt Ádám
honvédegyesület kimutatása szerint 7420 iga- oly boldog a paradicsomban.
Varrok, himzek,
/ .
I zolt nyugdíjas honvéd él még, akik összesen
B. Mert egyedül lakott
Felvidítom dallal
236.912 korona nyugdijat húznak. Az öreg
. A Dehogy, mert nem volt anyó,a.
És leszek egy angyal.
honvédek országos ülése keavénnyel fordult '
. Súlyos baleset, érte Eger Antal 6 éves
Stern Jenőaz országgyűléshez az iránt hogy az 1848— fiát Madarfészket akart le szedni a fáról,
49-iki honvédek érdemeit törvénybe iktassa de véletlenül egy száraz ágra lépett, mely
s ezzel szabadságharcunk ezen jobbára név letört a suly alatt és combcsoiittOrést szen
telen hőseinek az elismerést megadja.
vedett
A rosz előfizetek. A veszprémiek ugy
A tüdő vesz pusztítása. A belUgymiAz uj negyedév alkalmával tisztelettel ter jelentése szerint 1900-ban Magyarorszá látszik, szeretnek olvasni lapokat, de nem
kéri a kiadóhivatal az olvasó kösönségeX, gon elhalt'76.425 egyén. A magyar biroda szeretik leróni azok előfizetési dijait, mert pl.
hogy as előfizetést megújítani s ss esetleges lomban 1908. február havában gümőkórban a >Veszprémi Ellenőr* cimü lap legutóbbi
hátralékot beküldeni szíveskedjék
elhalt 6921 egyén. Ebből a Dunántúlra esik számban a következő inergikus hangú felhí
Jubileum. Kis Sándor, a népszerű káldi 992. Ez törvényhatóságok zerinl igy oszlik vást intézi hátralékos előfizetőihez :
plébános július hó 15-én ünnepli áldozóságá- meg: Baranya megye 95, Pécs városa 18,
• Hátralékosainkat felszólítjuk, hogy nagy
nak 25 éves évfordulójáL Mint hírlik fényes "Fehér megye 63. Székesfehérvár város 12, összegékre rugó hátralékaikat most már be
ünnepély keretében fog lefolyni.
tiyőr megye 30, Győr város 13, Komárom küldeni szíveskedjenek. Annyi belátása* tán
Egyházi flpyek. A megyéspüspök Zi- megye 64, Komárom város 9, Mosón megye csak minden újságot olvasni tudó embernek
mks József segédlelkészt
Vámoscsaládról 22, Somogy megye 136, Sopron megye 67, van, hogy lehetetlen lapot csinálni ugy, hogy
Hoszupereszlegre helyezte át és egyúttal | Sopron város 12, Tolna megye 72, Vas megye mindig csak a kiadó fizet, fizet hetenként
megengedte, hogy a most felszentelt ujmisés 146, Veszprém megye 63, Zala megye 170. nagy összeget, pénzt pedig nem kap. Ily o n 
papok közül a szünidő tartamara Kardos
A vasárnapi munkaszünet ellenor- dón a legtisztességesebb lapnak is meg kell
József ujmisés F.rdódy Sándor gróí. Varga : sose as üzleti helységekben. A fiumei bukni. Ennek elejét veendő, a legkiméletlenebJános ujmisés pedig Dr. Maróthy László csa rendőrség közegei egyes kereskedők üzleteiben M.ek leszünk adósaiokkal. Kérjük tehát pén
ládjánál válaljanak házi kápláoi, illetve neve I vasárnap délelőtt 10 óra után abból a célból zeinket*
lői tisztelt.
! hatoltak be, hogy nem dolgoztat-e a főnök a
Hangulatos Ur. Az egyik esztergomi
T í z e s e t A mull hó 30-án a bobai zárt ajtó mögött. Ezt a rendőri ellenőrzést újság egy eljegyzési hírt a következő sorok
vasútállomás mellett László Gyula oltani több kereskedő sérelmesnek tartotta x magán kal vezeti be :
lakos leacati.n 20 kereszt rozsa Celldömölk laksértésnek minősítette. Mielőtt azonban a
Fent az éterikus magasságában két
ről aznap d. u. 4 órakor Bobára érkéz* vo i rendőrközegek ellon a följelentést megtették
kicsi angyal már régen kovácsolt két arany
nat mozdonyából kiömlött sziporkától meg volna, a fiumei kormányzóság utján a keres
karikát Nagy szeretettel buzgólkodtak rajt',
kedelmi és a belügyminiszter elvi döntését
gyulladt és 240 korona értékben elégett.
dolgozgattak kis arany kalapáccsal, csiszolTJ] mis*. E hó 4-én tartottá 'leli Sátl- provokáltak, A Deillgymintsziére tárgyban* a
ták, fényesítették, mig—végre két csillogó
dor kegyesrendi tanár első szent miséjét a kormányzósághoz leküldött leirata az igizsággyűrű vált a' karikákból. Megelégedetten
jánosházai plébániai templomban. A szent Ogyi miniszterrel egyetértésben megállapítja,
gyönyörködtek munkájukban, összesúgtak
misén Korqfeid Vince plébános, Tihanyi Ödön hogy nem kifogásolható és nem képez magán- búgtak,- hogy melyik földi, haladónak adják
öriszentpéleri plébános és Kristóf István káp- laksérie-' ' -. rendőrközegek az 1891. XIII
viselni eltük fonytáig, legboldogabb napjuk
Ián segédkeztek. A templomot egész zsúfolásig t c. . Í - I K 8'ában meghatározott kihágás tényörök zálogául. Külön-külön bevéstek egymegtöltötte a hívőknek nagy serege, akikre álladékának megállapítása céljából a kereske
egy nevet és elindultak a földre ; a rózsaa mise után egyenkint áldását adta az ujmisés dők vagy iparosok üzletei helyiségeiben meg
szipü felhő lassan szállva hozta őket és
Hazatérve az uj misés megvendégelte az egész jelennek
kutaio szeműk csakhamar megtalálta útjuk
rokonságét, »z egybegyűlt, nagyszámú papsácélját. Ma hozott a posta egy kevés szóval
Lopás. A mult hó 28-án Egyházashetye
. got és tanítóságot
sokat mondó levelet erről a két gyűrűről,
községben megtartott búcsúra ellátogatott
A réséénél figyelmébe ajánjuk a Sándor (Ládás) Józsefné bobai lakos ismert
melyen áll, hógy X. Y. jegyesek.
Máriakertet Ezen egyetlen kis parkírozott vásári tolvaj, ki az ottani r. k. templomban
Hegyháti virras. A Rába mentén emel
hely van itt, melyet á közönség este felkeres is megjelent, de nem azért, — hogy az Isten kedő Hegyhát vidékén alig van bucsu, mulat
het, de néha holmi vásott, neveletlen gyerkő házában fohászait elmondja, — hanem, hogy ság, amelyen embervér ne folyna Mintha
cök dobálják és felforgatják a padokat, igy a megnézze kinek zsebében mennyi pénz van. nem is békés magyar nép, hanem valami
sétálás lehetetlen. Tekintsen b c n é h a oda a Számítása sikerült is, mert mire a hivők idegen, elvadult nép laknék azon a tájon, a
rendőrség, figyelje meg, kutassa ki, vájjon észre vették, már 3 asszonynak zsebjéből a mely duhaj természeténél fogva fékevesztett
miféle söpredék tesz ilyet és tegyen jelentést pénz eltűnt Nevezetesen Szűcs Józsefné já indulatainak a rabja és ha a legcsekélyebb
bírónak .„
nosházai lakos zsebéből js kiemelt a cigány- alkalom, vagy ok van rá, akkor már tépi
No észt az kellene! -'itt teiinellemutómba,
Csak egyet kacsintok, — s jönnek a pokolba.
Rontok, bontok,
- .
Török, zúzok
V
Férfiköpyben fördök,
Én vagyok az ördög!

Heti krónika.

1

2 8 . szára.

1
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28. szám.
marcangolja egymást, sőt gyakran egyik fél
ott is hagyja a fogát. Itt az idö, !.ogy az
ítélő birok — az illetékes hatóságoknál —
a legszigorúbb paragrafusokat alkalmazzák a
büntetések alkalmával és igy elrettentő pél
dákkal vessenek véget ennek a sok könnyelmű
vérontásnak. Az elmúlt vasárnap zajlott le a
bögötei bucsu. A szomszédos peresztegi le
gények vagy 20 -25-en szintén megjelentek a
bucsun. Előbb a tánc .színhelyén, majd pedig
a korcsmában összeszólalkoztak a bögötei
legényekkel, a melyből a csendőri nyomozás
a pottszlegiek kerüllek ki győztesként,
mert egy bögötei ember meghalt, négy pedig
súlyosan megsebesült. A kisebb sebesülések
nek mindkét részről se szeri se száma. A
csendőrség a verekedő peresztegieket össze
fogdosta és egyet közülük, mint szabadságolt
katonát, visszakísért az ezredéhez, négyet
pedig elkísért a vasvári biróság börtönébe.

6. oldal.

Leanyhúség.
CsipkésslélU piros selymet
Minden kis leány ad,
Tisza mentén, (Zongorádon,
Nem legény, ki nem kap . . .
Bíró lánya az alvégen
Sem hiába várta,
Azt a kendőt, selyem kendőt
Egy legénynek adta.

Azt beszélik, hogy hülye itt a hé
ten egészen >kripli< lett.
Azt beszélik, hogy egy gonoszsá
gáról ismert asszony még mindig a
napon jár, pedig a fején vaj van, —
de sok.
Azt beszélik, hogy némely ember
a kabaré után leesett a bakról.
Azt beszélik, bogy a kabarén igen
tiszta volt a levegő.
Azt beszélik, hogy a társadalom
>megvetettjei< szivgörcsöket kaptak a
kabaré fényes sikere miatt.
Azt beszélik, hogy nemsokára ja
vul itt a helyzet, mert a társadalom
• megvetettjei* a gyermekeiket intézetbe
küldik, de Aszódra — a javító intézetbe.
Azt beszélik, hogy a gonoszságairól
ismert asszonynak még a lehellete is
—; h a z u g s á g ,
Azt beszélik, hogy egy hülye elő
adást skar tartani >a lelencek védel
méről.*
Azt beszélik, hogy itt némely apa
szive csak dél után lágyul meg.
Azt beszélik, hogy Jánosházán az
esőért nem imádkozni, • hanem ksbarézni kelt.
Azt beszélik, hogy itt sz ördög
szerepét angyalra bízták . . .
i _ A * t beszélik, hogy némely kávés
üres óráiban táncmesternek cssp fel.
1

%

Szerkesztői üzenetek.

J I. SmmbaOnlg. Nem zavarja ami
köreinket, ha jánoshasai körorvosüak nincs
ínyére az öntözés, sokkal igénytelenebb,
egyéniség, hogysem valaki hederiteoe reá,
különben a kellő választ megkapja egy leg
közelebbi vezércikkünkben. Talán ha lelencről
volna szó, futna utána.
& Helyben, Kérünk még türelmet,
sorra kerül.
B. K Porpác*. Olvassa el lápuük 0.
évfolyaminak első számát. Abba s
közöltük a kővetkező verset:

v

Violaszín kis leánynak
Hangzik távol éneke
Patak vize, mint a lelkem
Éppen olyan fekete.

•',

Talán nem is ugy irta, hanem ugy fes
tette ezeket az Isteni strófákat. Csak rajta,
előre bátran, l'etóli már ugyls megfordult
sírjában.

Hózsabimbón, myrtuságon
Gyenge hermát reszket . . .
Az alvégről násznép indul . . .

A pap halkan gsfcsi
Szegény legény a felvégen
De hiába kapu . . .
Azt a kendőt, selyemkendöt
A Tiszába dobta.
Némo.

/
Ön pedig a következő vers közlésére kér
fel bennünket:

Azt beszélik . . .

.

'

Jánosháza és Vidéke.

'

É S EGYÉB

Mi zöld, az ég,
A föld mi kék.
llozsaszinü bokrok alján
Barna Ibolya virul
Kármiavörös kis méhecskék
Mesét szednek ajkairól
Mi zöld az ig
A föld mi kék

STÓLA

ELBESZÉLÉSEK

címmel novella-kötetet adott ki. A száz
nál több oldalra terjedő kötetben egy
csomó igen sikerült eJbaazélés vsn, me
lyekben az író megfigyelései, unpreaaiói
annyira Bgy*lemremellók, hogy bátran
s a le«nw4e^Hjb<ai ajánljuk a kötetet
kedvezményül lapunk olvasóinak.
ahnoeuki. aki lapunkra előfizet, meg
kapja a • O a t , ka ezen igényét velünk
kozk s 40 IQér dijat Kostánk bekOkh.

- *

Oly meglepő a hasonlatosság a két
vers között, hogy akarva, nem akarva rá kell
sülnünk a plágium bélyegét egyikre. De váj
jon melyikre? Igazán nem tudjuk elgondolni,
hogy melyiküké leheteti eredetileg e gondo
lat Hogy vájjon Némo vetette e papirosra
anna idején az. Öntől dieselt gondolatot,
vagy Öa irta-e Némó versének hatása alatt
strófákat ? Vagy tán a harmadik eshetőség,
- t i hogy ön és Némó egy — a valóság.
Ennek örvendenénk legji>bban, mert akkor as
eddig ismeretlen Némót, ami régi, szorgal
mas munkatársunkat feltaláltok volna. Nyug
tasson meg és világosítson fel bennünket az
ügyben. Sorait várjuk. A beküldött dolgok
ban lessék az Írásjelek kitételére több gondot
fordítani.
B. helyben, ön ugylátszik. pályatévesz
tett egyén. Kár, hogy csak most'fedeztük fel
önben a költői tehetséget, már régen aján
lottuk volna ftnn-S *"YT " f j — ^ k * " * * P**
lyára. Valóban gyönyörű a beküldött vers.
A hasonlatok páraüanok. Ha a megkezdett
utoo tovább halad, akkor még sokra viheti
Azt hiszem, nemsokára PetöB és Arany neve
mellet emlegetik az Önét is. Hogy s közön
ség is megismerje az ön nagy tehetségeit,
egyik versét közöljük:
Mi zöld az ég
A föld mi kék
Piros mezőn játszadoznak
Aranysárga verebek,
Hófehéren tündökölnek
Háztetőn a cserepek.

BÉVARDY

RÓZSI

Csipkésszélü selyemkendöt
Minden kis leány sd
Tiszamentén, az Alföldön,
Nem legény, ki nem kap.
Biró lánya az alvégen,
Sem hiába várta,
Csipkésszélü zsebkendőjét
Egy barnának adta
Bózsabimbón, mirluságon
Gyenge harmat reszket
Az alvégről násznép indul
A pap halkan esket . . .
Szegény legény a felvégen
De hiába kapta,
Bánatában azt a kendőt
A Tiszába dobta.

KEDVEZMÉNY
LAPUNK
ELŐFIZETŐINEK!!

J

A mü bolti á r t :

2 korona.

Hirdetéseket
felvési a kiadóhivatal.

Boba és Celldömölk felé JdnoehdBdról

vonat

ladal

Heggé'
8 óra 17 perckor.
Délután 12 • 18 pVrckor.
Este
7 » 43 perckor.
/
l.kk felé
Béggel
5 óra 41 perckor.
Délután 2 > 5 1 perckor.
Este
0 • 40 perckor.
Bobdról Seékuftkérvdr felé
Béggel
6 óra 02 perekor. .
Délután 2 • 36 perekor.
Bohóról CeUdómólk felé
Délután 1 órakor és
>
5 óra 29 p.
Vkhról Topok* felé X i i s H i l f :
Reggel
7 óra 48 petekor.
Délelőtt 11 > 41 perckor.
Délután 8 • 40 parkkor.
Ukkról csak Tapolcáia :

. _ Este 7 óra ti perckor.

I,

c

Gabona-árai.

Értesítés.

— 1908. július 8-án. —
Saltbergtr Rudolf jelentene szerint:
Hu/a
22-40 23-80 korona.
Rozs
17— 17^0
Árpa
16— 1 6 - ,
•
Bab
14Tengeri 16 - 1680
»
pr. 100 kgrm.
Hozatal csekély, randáival szilárd az irányzat
Ha
_

01

bágyadtnak érzi magát,
111111

Ha

»

gyönge,

Ha

oki. gépész-kovács

rendeztem be.
Készítek mindenféle un-, nöi- és
gyermek cipőt, úgyszintén javítások is
alegmérsékeltebb árak mellett elfogad
tatnak.
•
YHéM megrendeléseJLgl ^ " és
pontosan eszközöltetnek.

H^Jáiafeie.

Ha

:: SZABÓ LAJOS ::.

ipénműholy

rheuniás vagy csúzos,

Ha

Hirdetés.

Tisztelettel értesitem a n. é. kö
zönséget, hogy helyben, egy a maikor
igényeinek megfelelő

ki több évig Berlinben dolgo-.
:: /ott, majd Amerikában is ::

állast keres,

8

adóhivatalban.

Tisztelettel: 8BATX1T J A K A B
Jánosháza, Szabó kovácsféle ház, Stern bőrös mell.]

f á r a d t . *

viazketekaége van, stb. stb.

Használja a valódi

Erö-sösborszeszt,

Eredeti svéd gyártmánya

Bolinders nyersolajMotorok éi Lokosobiiok.

• MT«kk aajaálla.mlsteát , e.rak
sfs ~s tssjsfek s-lssstatsssss

Legolcsóbb I m i már kis motoroknál la.

t korona, 1 korona éa 40 Búéra 0 rétikben. —
P.ataa, S nafT, rajy S közép UVI-J I kőiért bérmentre aiállillatik uUUiYtUal. vagy a péai aloielea

Költség 12 HP motornál évi 3000 munkaórára:
Bolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca. 1*200 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona. Gőzgépnél szénre és fűtőre ca. DOW) korona.
Tehát a Bolinders motor ára teljesen kifizetődik az elért megtakaritárban.
Ca. 4,7, év alatt benzinmotorral szemben, ca. 3,'/, év alatt gőzgéppel szemben.
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez nem ket gépész. — Könnyeo
kicserélhető alkatrészek. — Gyors tkembehelyezés. — Robbanás nyersolajnál
kizárva. — C«okély hniöriz-fogyasztás. — Önműködő központi kenés. — L*gji4>b
hajtóerő biraely tzenÜMS. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgei pékkel is szállnunk.

bekokMae után.

Készítő s főelárusitó:

Kosmos laboratórium Győr.
—

Kapható inindeiiQtt.

-

J Á N O S H Á Z Á N

= Sláger Sándor :

Híirrvci*. k . i . aaakaztr 1 falvUagoailaa kkal. iuMftető
oroapvktuaakkal a ajánlaiokkal dijmcn'c. t asolgilunk

fóclárusitpnál

Sclivarcz József és Társa,

xxxxxxxxxxxxxxx

BUDAPEST, V á c i - k ö r n t

és w
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troaa.
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TátlisHf: OSZO,

S M

Otthon" kávéház S g g g B g

m

Bővebb értesítést ad a kiadóhivatal.

1,0000
'KB^ | S » f t én BéitaJ •£készlet.

énzkölcsö
9 9 , 0 0 4 , 0 0 0

8

korona, áll rendelkezésre

1600 koronán felöli törzsfizetéssel biró k i l t l a l t vlMlöknek, katonatiszteknek és napldl|asoknak
kötelezvényre.

Váltó nem kell 1 Megkeresésnél

közlendő: életkor, törzafizetés

és szolgálati idő.

Jelzálog kölcsön:
földekre éa jó helyen fekvő

értékes

e

bérházakra

4 / -os 10—60 évig terjedő törlesztésre.
0

Jutalék

utólagos. Válaszbplyeg.

Országos Hitel és kölcsönző vállalat
Q

2>

BUDAPEST,

VI., IiaSella-itaa 17.

KOKKÁ JAK08 lósaa és azftfffn.tolpp tul«jd,pnoai
ajánl direkt kOlországokból beszerzett é l i á t T k
r á f i Bem. szegfűket és nyakba nemesített bokorrózsákat. . E nagy készlet miatt egy ideig 30
százalékot engedélyezek. * * ~ ~ —
Árjegyzék ingyen éa bérmentvei
Több díjjal kitüntetett nagy virágkötészetemben
mindenféle csokrok, k o s i o m k mélyen leszállított
árakon készíttetnek. — T e n y é s z t i telepemről
vágott virágjaimat és begyökeresedett cserepek
ben nyiló r i z s á k a t s z t a t i k á t , jáclatakat stb. a
legolcsóbb napi árakon szállítom.
Sok nemes faja uegfnmagvaimról szóló névárlappal készséggel szolgálok.

Skorka

János

6 hold rózsa- é t szegfű-telepe, B -SZARVASOM.

Telefon: 101—28.
Nyomatott Dinkgreve N könyvnyomdájában Celldömölk.

