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Egyes szám ára darabonként '2<> fillér. 

Felelős szerkesztő: 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

I Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
D I N E G E E V E N Á N D O E ide intézendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pén/illetékek? 

Karácsony. 
Fehér. Iiófiorjlotta táj terül el kará

csony ünnepén-. A termésűét tartózko-
dott eleddig, önmagái tagadta meg, még 
liideg is alig volt. karácsonyra.azonban 
mintegy' visszatükrözvén a Messiásnak 
kiváló lelki tulajdonságait, fehér lepel
lel vonta he- a lajt. 

1906 esztendővel ezelőtt a betle
hemi elhagyatott istálló jászolában meg
született a világ megváltója. A napke
leti bölcsek és jámbor pásztorokon kívül 
akkor még senki sem ismerte őt el az 
ígért Messiásnak, süt saját nemzetségé
nek fiai isknkáromlónak tartották, mert. 
magát az Istennel egyenlőnek állította. 
Legfőbb oka vala ennek az, hogy nem 
születeti bíborban, bársonyban, nem 
születelt palotában királyi család gyer
mekeként. Pedig ez nem Tett volna ok 
a gyűlöletre, mert Isten előtt minden 
ember egyenlő, sőt tán -legtöbbször na

gyobb érdemmel jelenik ínég. az öríjk. 
-títrn—ítélőszéke előtt a^ntnnVn jogot, 
szabadságol nélkülöző jobbágy, mint 
annak, a földön élethalál felett korlát
lanul rendelkező uralkodója. 

Azok a szegény, tudatlan pásztor
emberek bizony nem vetlek volna lit-
domást az isteni kisded születéséről, ha 
angyal által nem értesittetlek volna an
nak megtörténtéről, úgyszintén a három 
napkeleti bölcs is rendkívüli jelenség 
utján tudta meg a Megváltó eljövetelét. 
Annyira romlott volt már erkölcsileg a 
világ, hogy a vízözön alkalmával sem 
lehettek jojibán megmételyezve az er
kölcsük, mint időszámításunk első évé
ben. Heródes, Júdea-katonai kormány
zója halálra kereste Jézust, inert ural
mát féltette tőle, pedig neki, mint Isten-, 
nek, földi hatalmasság csak akkor árt
hatott, ha Ö is ugy akarta. 

Egész uj tanokat hozott a Meg
váltó az akkor romlott világ átalakítá

sára s ezen tanoknak eltelő melege a 
TT/erctet volt. Aliilői) a Megváltó szüle
tésének évfordulóját ünnepeljük kará
csonykor, egyúttal a szeretet ünnepét 
üljük. Szerétette] adózlak Jézusnak a 
környékbeli pásztorok, valamin! a nap
keleti királyok is. midőn ajándékaikat 
a kisded Jézus lábaihoz lerakták. 

Közvetlen ugyan nem viheljiik 
ajándékainkat a megváltó ejé, hanem 
igenis megmutathatjuk, hogy szent val
lásunk alapelve, a felebaráti szeretet, 
bennünk is él. Ks mire képes á szere
tet, mulassuk azt meg mindazoknak, 
kik nem részesültek földi javakban, 
mutassuk meg városunk szegény bete
geinek, kik a szeretet ezen magasztos 
ünnepét, szent karácszny napját, testi 
bajokban sínylődve kórházban kényte

lenek tölteni. Nem elég azonban a sze
retetet csupán szóval hirdetnünk, hanem 
kövessük az isteni Mester példáját, ki
nek egész élete leltekben nyilvánuló 

TÁRCA 

Könyörgés. 
Irta: ZSI l l . IHlS F .LKK. 

Tekints vissza a rég múltba. 
Mikor vétkei'miatl, 
Szegény magyart olyan sokszor, 
Olyan sokszor sújtottad. 
Őseinknek bűnhődése 
Indítsa meg szivedet, 
Adjad, védjed ezt az árva. 
Ezt a szegény nemzetet. 

Gyengék vagyunk' Kísértésnek 
Nem áll ellent a lelkittik, 
Világ ezer csalijaiban 
Mindig többel vétkezünk... 
I)e őseink bűnhődése 

Áldjad, védjed ezt az árva, 
Ezt a szegény nemzetet. 

Hogyha egykor a jövőben 
_ Elpártolnánk tetőled, 

" Téríts vissza, hisz Hunnia 
Olyan s o k a i szenvedett. 
I I s e i n k n e k bűnhődése 
Indit>a meg szivedet. 
Büntesd meg s aztán újra 
Védd a magyar nemzetet 

Az Ilonka. 
— A Kemenesalja eredeti tá'ciijn. 

Irta Korált Antal. 

Volt egyszer egy 
Óperencián, hanem ideál 

lány, nem tul az 
Dunán a Tisza 

mellett, ahol a Zagyva hrkolódik belé. Xem 
tündérorszá'.ban élt. hanem itt az /emberek 
közöli, ahol bizony épen nem tündérország 
van. De ö körüle mégis valami tündéries 

J—VJJII. -valami csodálatos varázs, valami el
bűvölő erő. mely hatalmába kerített minden 
feriiszivet. 

Egyszerű lány volt az Ilonka és mégis 
büszkének mondták. Szegény volt s mégis 
négy kérője volt egyszerre. Ugy-e csodálatos 
ez a mai világban, mikor Pénz őfelsége 
uralkodik? 

• Igy kezdték volna mesélni a fonóban, 
én is csak igy kezdtem. Szép lassan; nem jó 
mindjárt megmondani, hogy mi akar lenni a 
meséből. Halba még írem is mese, htJiem 
élő történet, való, melyik mindennap meg
ismétlődik. 

Sok Ilonka van a világon. 
A Késmárky Ilonka esete sem egyedül 

álló, de mégis ritkább, mert tessék keresni 
még egy Ilonkát, amelyik kikosarazna egy 
született gavallért, aki egyébként aljegyző 
egy bakonyi járásbíróságnál. Pénze is volt a 
Hencének s mégsem kapta meg a lányt. 

Sokan beszélték akkoriban, hogy ez az 
ágról szakadt szegény még válogat is. De 
voltak jó barátai is. akik meg a palljáT fttg-
ták.JIogy igy jól lette, hogy ugy:" sőt olyan 
jó barátai is akadlak, de nem az Ilonkának 

S Z A L A Y G Y U L A épület- és bútorasztalos 
éS temetkezési Vállalkozó Celldömölk (Sági-utca Fliijber-féle ház). 
Nagy érc- és fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban 
n r - Elvállal temetkezéseket egyszerűtől kezdve a legdíszesebbekig szolid árakon. -t^p 
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önfeláldozás volt, az emberiségérj.: A 
legnagyobb szegénységben élt, /•mindig 
inasokért fáradozott, gyűlöletért szere
tettel fizetett, mindenkitől elhagyatott, 
hogy nem voll hová fejéi lehajthassa, 
végül férfikorának' virágában ártatlan 
életét is feláldozta. Jézus életé, — 
mint ezekből is kitűnik, — az ember-
széreiétnek legmagasztosabb mintaképé, 
állilstik tehát öt magunk elé, midőn ka
rácsony ünnepén a szeretetet földi ja
vak adományozása által akarjuk gya
korolni a szegények és betegek iránt. 

Az alakulás, alatt álló keresztény 
jótékony nőegylet szintén ezt a misz-

, sziót teljesiti és csak dicséretet érdemel 
az egylet tisztikara, midőn.múlt vasár
napi választmányi ülésén — igaz, hogy 
nem hivatalosan, mert jóváhagyóit alap
szabályai még nincsenek, — működésé
nek első céljául a helybeli közkórházbau 
a -betegeit részére karácsonyfa felállítá
sát tűzte ki Adjunk mindnyájan, ami 
tőlünk telik, egyesült erővel többet tu
dunk kivipiii Képzeljük Csák el, mily 
kellemes érzés fogja el a szent estén a 
szűkölködők szivei, hogy a szeretet meg
testesült képviselője nem feledkezett meg 
ö róluk sem s gyakorolja jótéteményét 
a szeretet alapján egyesült jótékonyceiu 
nőegylet tagjai szemelvében. Ks ha van 
Isten az égben, aminthogy vau, bizo
nyára megfogja hallgatni annak a sze
gény, nélkülözésekkel küzdő beteg1 szív
ből fakadó, őszinte sóhaját, mely az 
adományozók javára önkénytelenül Isten
hez tör: „Áldd meg Isten a nekünk 
nekünk ötömet okozó celldömölki nőkét" 

A megelégedés édes öröme száll- j 
hat az ajándékozó szivébe,, midőn tudja, I 

hogy a vagyonilag szegény, testileg 
egészségtelen" betegeket a szeretet ünne
pén megörvendeztette, ajándékokat elfo
gad' az' egylet elnöknője, özv. Ányos 

I-Lászlóné és a kemencsaljai közkórház 
ápoló hövérjéi 

A karássonyfa eiszitését Szőgyény 
Maricluié Gorcey Paula grófnő több 
nőegyieti tag segítségével maga fogja 
eszközölni 

Itt a karácsony, örvendezzünk tehát, 
megszületett a Magasságbelinek fia, a 
világ megváltója: ,.Dicsöség'a magas
ságban Istennek, békesség a földön a 
jóakaratú embereknek!" 

Bakonyi Imre. 

A Leopold bankett. 
— Saját tuúus;lunkt<M. . . . 

Páratlanul -zep est. voll az, .amelyen a 
fővárosi és Vidéki sajtó, valamint a tekintélyes 
hirdetők -együttesen üniiéiodték vállalatának 
tiz éves'tcnnátlása alkalmából l.eo|>old < lynlát, 
az Általános Tudósító s/crkes/lőlulajdonosát. 
A budapesti Royal-száiloda dísztermében több 
iiuni negí--/.az urb.-l ;s h:.l,.\!::;l tll:: Ursastg 
gyűli össze,'hogy áldomásai üljek annak az 
erőteljes gazdasági haladá.-nak^ 'auielyel a 
magyar sajtó l.eopold Gyula liiuiikájkoddsa' 
folytán ért el. 

A magyar sajtó és lapkiadás kitűnőségei, 
valamint a közismert liiidetök adtat, a. ban-
ketton találkozót egymásnak, iiogy ezzel is 
elismerésüket mutassák ki azon férfiú iránt, 
aki a magyar.hirdetés ügyét modern, tisztes 
irányba terelte. Vagy négyszáz ember foglalt 
helyet a pazarul teritett asztaloknál. A lakoma 
ünnepi hangulatban folyt le. 

A pecsenyénél (elállott I)uke.-z Mór, az 
Általános Tudósító irodafőnöke; aki bensöség-
teljes szavakkal eltelte a személyzet neveben 
l.eopold Gyulát. Beszédé közben lehullott a 
lepel l.eopold Gyula olajfestésü arczképéröl, 

amelylycl a tisztviselők kára leple meg a fő
nököt. A szimbolikus keretbe helyezett 
kép Hrusl Krzsébetköruti műtermének remek 
munkája. 

Kzután Zilahi Simon, a Magyar Újság
kiadók Szövetségének elnöke mondott ünnepi 
beszédet.^Márkus Miksa, a Magyar liirlap fű-
szerkesztője az Otthon írók és hírlapírók köre ' 
névében: Nagy Sándor pedig a vidéki sajni 
nevében Üdvözölte l.eopoldot. Leopold - Gyula 
hosszabb, tartalmas beszédben mondott kö
szönetet az ovációért és kijelentene, hogy 
leleményességgel, modern leifogással és kitárni 
munkával folyton ujabb és ujabb hirde
tőket toborozva, pontossággal és lelemé
nyességgel sikerült neki vállalatát a mainivóra 
emelni. (Lelkes éljenzési. 

"Még számos felköszöntő hangzott el. 
l.eopold második beszédében köszönetét fe
jezte ki ugy a jelenlevő, mint a távollevő la
poknak és hirdetőknek az eddigi támogatá
sért, egyúttal meleg szavakkal emlékezettmc" 
személyzetéről, különösen Dukesz Mórról, az 
Általános Tudósító irodáfónökéról * és Lenkei 
Zsigmondról, a Vidéki Lapok Központi Hir
detési Osztályának igazgatójáról. 

A felköszöntök után Leopold Gyuláné 
a jubiláns neje, aki az ország egyik ünnepelt 
primadonnája volt, a Cremonai hegedüsbői ' 
a Madárdalt adta elő nagy tetszés közöli; 
l-jzan.i.- fökánloregy Schubert dalt énekelt, 
dr. Berger liez.-őné művészi hcgedüjáteka, 
Somogyi Mór . zenekonzervatoriumi igazgató 
hatásos zongorajátéka, Tollagi Adolf tréfa* 
kupiéi is telszésl arattak. A szép társaság ' 
cigányzene' melleit a hajnali órákig maradt 
együtt a legvidámabb hangulatban és mind
nyájan, akik e sikerült banketten részt vettek, 
azzal a tudattal távoztak..hogy a reklám nagy
mestere, Leopold nemcsak másoknak, hanem 
magának is tud páratlan reklámot csinálni. 

— A bankett alatt több száz távirat érke
zett bel- és külföldi lapoktól és hirdetőktől; 
társasköröktől és Leopold barátaitól, közlük — 
lapunk szerkesztősége is ez ütőn fejezte ki 
üdvözletét a jubilánsnak. 

hanem a Bencéitek, akik azt rebesgették, 
hogy egy aljegyző nem is kérhet uicg "olyan 
lányt. Nem neki való. 

Pedig megkérte egy ügyved is. Mikor 
ezt kikosarazta, akkor neki támadt az .egész 
ismerősség: 

- Kire vár"-ez"? Tahin két öltözet ru
hája sincsen, mégis páváskodik. 

Volt aztán egy uri végrehajtó. Szép 
fizetése volt. Ez is megkérte és nem kapta 
meg. Hiszen megkapta volna, de mikor a 
lány meg megkötötte magái, hogy nem kell 
neki, akkor ez az alkalom is abban maradt. 

~^"mai"!flfTV^mr^'u^iUs\!i "Is" mmatdttrirc 
A sógora azzal (enyegefte, hogy nem kap 
férjet soha. Azt hiszem lányt csak ezzel lehet 
ijesztegetni. De öt nem lehetett. Ha kapaci
tálták, csak odahoiult a nénje keblére és 
sugdosott neki valamit, amire aztán mind
kelten elnevettek magukat. 

Valami titkuk lehetett. 
Itt járl nálunk a bakomban, mikor ki

tudódott minden. Az a nyelves Bogdánné 

mesélte nekem. hogy. az a kényes dáma. t ezt 
a Bogdánné mondta, épen azért nem kell 
elhinni, mondott ez már rosszabat isi nem 
a mai világból való. ' 

Bizony néni: Akár hiszik, akár nem, az 
Ilonka hü leány volt. Xem Eshetett róla, hogy 
még azokból a lányokból való volt, akik ha 
egyszer megfogadták: 

— A tied leszek, mert szerellek. — 
akkor meg is tartották. Ma már'nincsen igy. 

Ott az erdő szélén találkoztak rende
sen: az Ilonka, a nénje/* meg a Véghék fia, 
á kispap. Mikor megismerkedtek, akkor lát-
•szóUn'wiuini Ki'lti inili'lib AtTmrp..i gwwt 
volt a Végh lléla, nem mutatta mi lakik 
benne.-De mikor elváltak, akkor egyszerre 
megváltozott; merengő, szomorú, szinte bús
komor lett. Mikor másodszor találkozott az 
Ilonkával, akkor már azok előtt sem tudott 
szialelni, otl sem volt jókedvű. Otthon meg 
hasztalan faggatták: 

— Mi bajod; 
a kedvedre? 

Miért búsulsz? Mi nincs 

Csak járkált, Nyugtot nem talall sehol. 
Legszívesebben az erdő felé meni, valami 
vonzotta arra. Nem hiszem, hogy gerlicék 
bugása, vagy a susogó lomb, hanem más. 
Szintén ilyen: Ilonka HírfiltrlM szemei 
Az Ilonka sem járt másfelé, az is az criióLo, 
bújta. Talán volt rá oka._ 

A Béla. ha ügy magára maradt, szinte 
ijesztő komor volt. Valami nyomta a lelkéL 
Tahin a taláris volt nehéz. Furcsa is az mi
kor valaki önmagában csalódik. Hányszor 
mondta még diákkorában, mikor ugy körül
vették társai.: 

— Lánjt nem tudok szeretni. 
- ^ N e menj el p a p o l t k é r l e n V i f * 

Tüske Józsi, aki aztán maga is reverendába 
bujt. — Ne menj el! Meglátod csalódol! . 

— Nem csalódom. 
-- Majd, ha te is kezdesz játszani a 

tűzzel, majd akkor téged is csak megéget — 
filozofált a Csitári gyerek, aki nagyon víg 
volt, de tudotl nagyon komoly is lenni. 

— Gyerek vagy — erősködött a liu-
záth Ferkó, aki a legöregebb volt 
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HÍREK. 
Lapunk őszes t. előfizetőinek, ol

vasóinak, barátainak rs b. munkatár-
- saluknak boldog ünnepeket kirónunk. 

Isteniszolg dat Kar csonykor. A ka
rácsonyi ünnepek alkalmával az apátsági 
templomban első nap fél 10 órakor Wagner 
Lőrinc dr. apát fog főpapi szt misét tartani 
fénvés segédlettel, mely után az. ünnepi szt 
beszédei PárcsatBi Henrik hitoktató, ofck ló-
gwimasiiimi tanár Joeja mondani: — máso
dik napon pedig ugy az istentiszteletet, mint . 
a prédikációt Sziliek Izidor dr. plébános végzi, ; 

Fouri látogatók a kórházban. A j ó 
tékonyságáról és kegyes szivéről városunkban 
általánosan ismert lötir, szogyéiiyi és szolga-
egyházi Szöiycny-Maricli l'erenc és neje' sz. 
( íoreey'Vai i la grófnő I. hó l'.'-én a Kemenes
aljái közkórházban jártak és meglátogatták a 
betegeket, többel megszólításaikkal lünUltek ki. 

A j rasbíros g köréből. L'jév kezdeté-". 
•yel nagy változás lesz a jbiróságnál; 1 tártba 
Elemér telekkönyvi és.hagyatéki biró átveszi : 
a bűnügyi osztály vezetései fis Kamiig István 
eddigi bűnügyi biró a telekkönyvi és hagya
téki osztályhoz helyeztetik ál. Megemlítjük 
ezúttal, hogy a járásbíróságnál mint más 
evekben — az iilen sem foi; az ev Vegén 
restancia maradni,'aim különösen a kezelő 
személyzet szorgalmának tudható be. 

Esküvő — Amerikában. Szemes Lajos 
völeseji (Sopronmegyei illetőségű amerikai ki
vándorlót! a mult vasárnap tartotta esküvőjét 
a vas-siinonyi illetőségi Baranyai Karóimnál 
n uew-yorki magyar református egyháztcmplo-
mában. Az eskelésnél {aTmkkéiü.-Csontos Ist
ván és Baranyai István szerepellek. 

Selyemtenyesztes a vármegyében. A 
szekszárdi selyemtenyésztési fclűzyelöség ér* ! 
tesilette e vármegye ali-pánját. hogy a ías- | 
vármegyei'törvényhatósági utaknak szederfá
val leendő folytatólagos beültetése céljából 
a jövő évre 2000 darab szederfál és ugyan
annyi védőkarót irányzott elő.' 

Bettiinger Józseit. A nemzet egy buzgó 
napszámosa fölött .záródott be a sir dec. 
Itl-án temetőnkben. Fagytól kemény volt a 
föld. melybe fektettük, amily kemény az em
beri sziv tanítás és nevelés nélkül, amily ke-
meny a talaj, melyei a magyar néptanítónak 
kell megmunkálni. Midőn a római anya, a 
Scipiók szülője, kit a történelem Kornéliának 
nevez, egyik vendége előtt az ö kincseivel di
csekedett és a vendég kérte öl, mutatná meg 
neki ezen kincseit. Kornélia az ő két kis fiacs
káját hívta be: ..Ezek' az én kincseim!. Ezen 
két l i i ibó l lelt az anyai nevelés alatt azon két 

.római-hadvezér, kik örök dicsőségét hoztak a 
világ egyik legnagyobb népére. Ezen anyai és. 
szülői ^tanításnak és nevelésnek . legerősebb 
táina-zleka. szövetségese, munkatársa és foly
tatója a tanító es amik vagyunk . lest
ben, lélekben és szellemben, Nten és szüléink 
ulan tanítóinknak köszönhetjük. Ez...volt a mi 
gyermekeinknek llettlinger. Épületes volt az 
ö temetését látnunk, amelyen a kicsinyeket 
csak a nagy hideg tartotta vissza a hála utolsó 
útjáról, a nagy közönség pedig megmutatta, 
hogy átérti és átérzi a népnevelői életpálya, 
fontos-, i;; ti i s b a l i.an ineuki luivezr kizülnk 
egy dereknek munka es betegség alatti letö
réséi, I I már a (emelőben pihen..de a sirját 
borító ínég oly vastag hórétegen át ishozzá-
hatolnak szivünk hálája es köszönete, kik a 
.Mindenható, elölt lelke nyugalmáért esedezünk. 
Nyugodjék békében! ' 

Korjeyyzov laszt s Sünonyiban. A celh-
d in ikMdoki es vciraki k&rjcgyz£&>gekbííl 
kihasított uj simonyi körjegyzői állásra a 
választási f. jió-29-én d. u. .'t órakor fogják 
megejtenL Az állásra legtöbb reménnyel Sós 
Ede, a cellilümölkvidéki körjegyző segédje, 
pályázik. - -

Tüz a varoshazán. KcddenTégí.i nagy 
tűzi lárma verle fel városunk lakosait, szén-
dérgésükből. A városháza épületében Singer 
Ignác miszáros állal bérelt i-tállö gyulladt 
ki, azonban dicsérelére válik Pálovits főpa
rancsnok vezetése alatt álló tűzoltóságnak, hogy 
a tüzet idejekorán alkalmazott oltási inunká-

N'eift hasznaik Pap l e t t és jó pap. De 
ha rfnrskép határoztak r-or.-a felelt, ki l e h e l 

róla 
Olyan könnyű a botlás. I>e holla—e az. 

ha kövelle szive hajlamát és egy szép nyári 
délután oda állt az Ilonka ele: 

— Ilonka! tudna-e engem szerelni ? 
Keresetlen szavak voltak, egyszerű volt 

rá a felelel is. 
— Ila maga i - ugy akarja, a magáé 

leszek. 
N o nem nagy cerimonia volt, 
K e t hétre ra a nyelves Bogdánnéazzid 

adiirrel szaladt a szomszédba,' liogJE.a Végh | 
gyerek-elhagyta ám a papokat. Látta, hogy 
az, anyja nagyon sírt. P e d i g d e h o g y látta. 
S o k minden! mondóit mar a Bogdánné, amit 
nem'látott, de csak nem is láthatott. 

A"Véghné csak megölelte a liál, aztán 
megkérdezte tőle. 

Miért tetted? 
Szerelek egy. leányt, édesanyám. '. 

— Igazán szereled? 

— II '•e-iileiesen. ' 
ES zelí't-e az is? 

Csodi'datos, hogy az édesanyák r.em 
kérdik sohasem a Butid, hogy szép-e, szőke-e, 
gazdag-e a menyasszonya, hanem csak azl: 

— Szerel-é? 
Heh' van olíva az anyai termeszei he, 

hogy csak szeretetre vágyik. 
Az anyja természetét örökölte a Végh 

gyerek i>, ő is csak azl kért az Ilonkától, 
mikor találkoztak és az a Bogdánné szerint 
kényes ihiiua-iubdiorull annak a semmi gye
reknek a keblére e- panaszkodott neki: 

l.atod édesem, büszkének fliondanak;' 
szfigéuf 4:u^L. JMIA\ I ' I I ÜÍIUJJ.-rí i-t/jmt^ 
nem fogód megbánni, ámít énmiattam lettél? 

— Szerelsz? kérdezte a fiu. ._• 
- Mindörökké! . - volt a válasz. 

Akkor gazdag vagy. Akkor boldog 
|ész — folytatta Iléla '— mert nem a kincs 
b.ldocit édesem, hanem.a megelégedés! ' 

És Véghékijél van boldogság. Sokan 
irigylik, sokan megszólják őket és ök mindig 
boldogabbak lesznek, meri szeretnek. 

latok által elfojtotta. A tüzet Singer Ignác 
mészáros tanonca, Németh Imre okozta, ki 
gazdájától a tűz keletkezése elölt kapóit gyer
tyát az istállóban felügyelet nélkül égni hagyta, 
mi által a gyertya mellett levő kocsikenő 
meggyulladt s égve az. ablak alatt lelhalmo-
zott szalma közé folyt, ettől azután az egész 
istálló meggyulladt s elégett a padláson fel
halmozott széna is. A kár mintegy 800 ko
rona, mely biztosítás folytán megtérül. 

Bucsu Kemenesmihalyí <n. Karácsony-
másnapján e hó Jii-án Kemcnesmihályfa köz
ségben bucsu fog tartatni. A minden évben 
szokásos bucsu délutáni (mulatságos) részére 
városunkból is sokan fognak kirándulni is
merőseikhez,' -

Ipartestületi gyűlés. Ma délután 2 
órakor városunk ipartestülete a városháza 
tanácstermében közgyűlést tárt E közgyűlé
sen fogják az iparhatóság! megbízottakat 
választani. ^ " 

Vadászat Kemenesmihalyián. Koitál 
Vidos József földbirtokos a kemenesmihályfai 
és tokorcsi halárakban levő birtokán: valamint 
az előbbi község vadászterületén f. hó 16-án 
korvadászatot rendezett Dacára a roppant 
nagy hidegnek és szélviharnak, a mely a je
len volt nitnródokal ugyancsak próbám lelte, 
a vadászai igén szép eredménnyel végződött, 
a_mennyiben teritékre került 204 drb. nynl és 
7 fogoly. A vadászaton a házigazdán kívül 
résztvettek: dr. Szabó Imre járásbiró, lovag 
Scheibenhof huszárezredes, Kriszt huszár őr
nagy, Dichll, Miukovics-Münnicli Schflch és 
Szűcs István huszár századosok. ,\nyos Sándor 
dr. Pletnts Kerencz, Takách Márton,Nagy Dé
nes, Vidos Dani György és Balogh huszárfő
hadnagyok, gróf Somssich és Chernél Gusztáv 
huszár hadnagyok, Vidos Aladár és József 
huszár főhadnagyok, valamint az összes haj
tásokban mint kitűnő vadász Schüch cs.-kir. 

j kuszárkapilány nője is. A vadászai négy öra-
kor ért végét mely után a vendégsereg a 
kemenesniihályfai kastélyba gyűlt egybe, a hol 
is egy li fogásból álló estebéd várta a ven
dégeket, a melynek során a fácán pecsenyé-
nel lovag Scheibenhof ezredes a házigazdára 
mondott áldomást, ennek nevében pedig fia, 
Vidos Aladárválaszolt elme. szavakban, ékelve 
a vendégeket és a fáradhatatlan vadász úrnőt, 
Schüch kapitány nejéi. A társaság vig han
gulatban sokáig együtt volt. 

Megszűnik a vasárnapi póstakézbe-
sités. A kereskedelmi miniszter regi és mél
tányos kivánságoi teljesít niost kibocsátott 
rendeletével,amely szerint a postaküldemények
nek *és utalványoknak házhoz való., kézbesí
tését l'Ji'7. jatniár 15-étöl kezdve vasárna
pokon beszünteti. Kivételi képeznek a rom
landó áruk. amelyeket kézbesítenek. Ezen 
rendelet egyrészt a postásoknak ad méltányos 

tj'ibenöt, iiiá-rcszl clösegjl^az üzleti élettel-
jes vasárnapi munkaszünetet. 

Visszavont feljelentés. Megemlékeztünk 
már egyik lapszámunkban' arról, hogy Gál 
Jánost, a Magyar asphalt részvényláréaság 
elönumkásat a' sági Sülé tcstvéécfc alaposan 
elpáholtál. Mini ujabban erlesülliink, magán-
vádló kiegver_ett.a vádlottakkal és panaszát 
visszavonta. igy\a f. hü 2C-ára kitűzött tár-, 
gytd.ís min tartatott még. 
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A Legényegylet karácsonya. A cell
dömölki kath. legényegylet saját helyiségében 
szögyényi és szolgaegyházi Szögyény-Marich 
Ferencné sz. Gorcey Paula grófnő bőkezűsé
géből és Takács György alelnök es neje jó
tékonyságából e hó 24-en este karácsonyfát 
állit, utána pedig családias ünnepet" tart. 

Iskolaszéki ülés. A celldömölki róni. 
kath. iskolaszék Színek Izidor dr. elnöklete 
alatt ma délután 4, órakor a liuiskola termé
ben gyűlést tart. melyen llettlinger József 
tanító halálára! kapcsolatos ügyek kerülnek 
tárgyalás alá. 

Kanyaró. Jánosháza községben a ka
nyaró járványosán fellépett, minélfogva a 
községi oroda bezáratott. . . . . 

Karácsonyi szünet az iskolákban. A 
helybeli r. k. elemi fin és leányiskolák nö
vendékeinek karácsonyi szünideje tegnap kez
dődött (•; 1907 janit.tr ! anvesződik, amikor 
a tanítás ujolag kezdetét veszi. 

Le ínyegylet Sylvester-estélye. A cell
dömölki leanyegylet Sylvester napján a/buda-
pe'sji Uránia-színház gépé és kepeivel uránia-
eslelyt rendez. Klóatlatik 1. A honfoglalás es 
2. A Magyar föld zenéje. A szöveget felolvas
sak: Varga Juliska és Horváth Irina. A ma
gyar föbl zenéjét zongorával illu-lralja és ének
kel kisérik: Reindl íren es Goldring Sarolta. 
A kepék kezeleset Georgovics .loz.-ef' ur volt 

szives elvállalni Kezdete esti s órakor. Belépő
díj nincs, csupán a szövegkönyvek megvétele 
kötelező 20 tillcrnyi árban., Adományok a 
leányegylet javára, az e célra kitett perselybe 
köszönettel fogathatnak. A kellemes estély 
iraul varosunkban nagy az érdeklődés. 

Méltatlankodás. Vendég: Hallja ven
déglős úr, ennél már bizony Isten jobb 
sültét is ettem 

Vendéglős (indignálódva i: Nohát nálam 
ugyan nem! 

Uj utalvány és távirati űrlapok. A 
posta- és tavjnlaigaziialöság -értesítése szerint 
a |iósta- és távirdahivatalok postautalványokat 
és táviratokat I'.tlT. evi január hó elsejétől 
C s a k i s oly utalvány, illetve tavirali űrlapokon 
fogadnak el. amelyeken az űrlap ára'—1 a 
nemzetközi forgalomban használatos sárga 
szinü utalványlapok kivételével értékjegy 
benyomásával vannak jelezve. A regi - tehát 
értekjegy benyomással, el nem latolt utal-
v tnv. illetve, távirati űrlapok, i nemzetközi 
utalványlap kivételével. 11107. ev i január -hó 
elsejétől bezárólag .'H-ig a |>ústa- és távinla-
luv italoknál trhklovonis nélkül uj kudisu 
űrlapokkal cserélhetők be. 

A vármegyei teleion hálózat. Vas-
v a r m i - v e közigazgatási iázott- t i mak leg
utóbbi ülésen Marothy Lázzlő szóvá tette 
azokat a miserábili's állapotokat, amik a 
szombathely—celldömölki távbeszélő vonalon 
észlelhetők. A bizottság HeHrJ a kereskedelmi 
miniszterhez e vonalon egy második táv-
beszelő aromkör megépítése iram. A minisz
ter most arról értesítette a bizottságot, hogy 
mivelJt*71'.in7. evi beruházási hitel terhére 
vr.ttreh tj^tndo tavir:: es i ivle's/i;l;j ; pif;-ek 

végleges tervezete már össze van állilvas a 
kérelem az 1907 évre csak az esetben tel
jesíthető, ha a többi munkánál elérendő eset
leges megtakarítások fedezetet nyújtanak erre, 

Uj vasúti terv. A Dunántúli Hírlap 
közlése szerint dr. Porkoláb Mihály cell
dömölki ügyvéd és Hoffmann Fülöp kemenes-
szenlpéteri vállalkozó Kapuvár, Gartha, Nagy-
szőllös. üevecser irányában vasútépítési elő
munkálatra egy évi engedélyt kaptak. 

A jánoshazaj izr. hitközség uj elöl
járósága. A jánosházai izr. hitközség f. hó 
19-én tartott évi rendes közgyűlésén az elül-' 
járósíig és képviselőtestület következőképen 
alakult meg: Klnöknek választatott egyhan
gúlag Kolm Arnold, alelnök: Reisinger Adolf, 
tanácsos Zollner Ignác, templomgondmik: 
Fuchs I. és Koth H, )>énztáros: W'eisz Zsig
mond, képviselők: Alt Jd.. Salzberger Mór, 
Fischer I., Féderéit Jakab, Zollner Ferenc, dr. 
liötz.l Gyula. Zollner llela. Hoffmaun A., Kobn 
Ignác, Stern Samu, Kohlt Károly, líeisinger 
i.ászló. - -•. 

Változás az egyh izaskeszöi körjegy
zőségen. Gyön Kálmán cgyházaskészöi kör
jegyzőt f. hó Is-án Muraszombaton vitléki 
körjegyzővé választották. Az agifis körjegyző 
uj hivatalát újévkor tartozik elfoglalni. 

A kovácsmesterek kartellje. Sárvárott 
j és a sárvárj_jar.is tarülctén működő kovács-

ipanisiik ez ev őszén értekezletet' tártottkk, 
melyen a kovacsiiiunknltcr és ehhez tartozó 
tárgyakról közmegegyezéssel árjegyzékei ke-

; szitettek. melyet betartani kötelességüknek 
' ismernek. Kurtéllbe tömörüllek tehát a szom

széd járás kovae-me-lerei, melynek kitünle-
j tett árán alul nem dolgoznak. Műiket e do-
; log csak annyiban erdekei, hogy az árjegy

zékei pártolás céljából megkühlölték a cell
dömölki .járás, mestereinek, akik a'kartell 
megkötését nagyon helyenvaló dolognak lati
j a i s mielőbb tömörülnek ez ügyben. 

A korcsolya-egylet panasza. A ccii-. 
döm.ölki kiircsólya-egylet a mult héten pa
naszt tett a szolgalúToságnal. hogy a nyár 
folyamán ismeretlen lettes ellopta az" egylet 
tulajdonát képező bódéból az ott levő vas
kályhát. A csendőrség nyomozása folytán ki
derült, hogy a bódénál szept. s-án volt egy 
gyengeelméjü asszony,- aki a bódéban' levő 
padokat és vaskályhái kivitte.a tó partjára, 
hogy azokat megsurolja. Valószínű, hogy ezen 
nő a kályhát is belehelyezte a " tóba, de az 
súlyánál fogva a : i —4 méter ' mély vízben 
elmerült s máig is a ló fenekén van. A nő 
kilétét ez ideig nem sikerült megállapítani. 

Tüzeset J moshiz in. A gondatlanság 
folytán nagy tiizveszcdelcm fenyegette János-
háza községnek Nemes-utcai lakóit folyó hó 
18-án délután. K napon ugyanis Balogh János 

\ jánosházai lakos a Nemes-u. mellei ti Kozma-
j féle telepen sertést perzselt, minckvégeztével 

a hátramaradt tüzet nem oltotta el kellőké
pen s igy történt, hogy az uralkodó nagy 

j széTvész a hátramaradt sziporkákat felélesz-
I tette és a föhlön felhalmozott burgonya -és 
| tökszár tüzet fogott Szerencséré azonban a 
! tüzet idejekorán észrevették és eloltották. 

Legalkalmasabb 

karácsonyi 

és üjéxfi 

ajándékok 

n a g y v á l a s z t é k b a n 

Dinkgreve Nándor 

papirkereskedésében 

kaphatók. 

j f l j s sHaaVA G O D E Z S Ő ************ 
első pápa i férfl-divatterme 

Nagymunkis szabó segédek felvétetnek. P . 4 P A , F ő - t é r . 5 3 . s z i k i n 

Kifogástalan szabásu 
f ériirnhák, papiruhák, 

. uradalmi erdésztisztek-
. nek, postásoknak, vasu
tasoknak, erdőőröknek, 

úgyszintén minden 
egyenruhát viselő tes-

. tületnek egyenruhák 
legelegánsabban merte k unta 
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Egyptom felé 
— LagerlBf Zelma. 

Messze, messze Kelet egyik pasztájának 
kellős közepén nőtt sok-sok ívvel ezelőtt egy 
pálmafa, mérhetetlen vén és mérhetetlen ma
gas pálma. Mind aki csak végig ment a pusz
tán, mind megállt és megkellett néznie: mert 
fölötte szálasabb volt valamennyi patinánál 
s az a'szólás-mondás járta róla: bizonyára 
magasabb meg az obeliszkeknél és a pira
misuknál ÍS. -_ji-„; 

Amim ez a magas pálmafa igy egyma
gában állt, álldogált s a pusztaságba tekint
getett, egyszer csak egy nap megpillantott 
valamit, ami bámulattól ide-oda ringatta meg 
karcsú törzsét, a hatalmas lombkoronát. Ott 
a puszta peremén két magányos ember ban
dukolt. Olyan messze voltak még, hol a teve 
is, mint a hangya, oly, kicsinek látszik, de 
két ember volt igazán. Kettő, még, pedig a 
pusztában idegen: mert a-pálma ismerte a 

_.puszla népét: egy férfi meg egy asszony, 
kalauz nélkül, teherhordó állatok nélkül, sátor 
nélkül., üres tömlők nélkül. 

— Ezek bizony — szólt a pálma, ma
gában — meghálni jöttek ide. 

A pálma szaporán ide-oda tekintgetett 
— Csodálom, - sziilt továbbT hogy az 

oroszlánok még itt nem termettek e zsákmány
ejtésre. I)e egyetlen egyet sem látok mozogni. 
A pusztai rablök közül sem látok egyetlen 
egyet sem. Eljönnek még majd. -

— Kétszeres halál vár rajok — tűnő
dött a pálma egyre. Oroszlánok felfalják, kí
gyók megmarják, szomjúság eltikkasztja, förge
teg homokba temeti, rablók megölik, nap 
heve megsüti, félelem semmivé leszi majd 
őket. 

Megpróbálta másra gondolni. Ez embe
rek sorsa bánatossá tetté. 

.\m a puszta egész nagy széltében-hosz-
szában, mely a pálma alatt elterült, semmit 
sem talált, amit évezredek óta nem ismert, 
nem szemlélt volna. Semmi se tudta lekötni 
figyelmét. Megint csak a két vándorra kellett 
gondolnia. 

— Aszályra s viharra! —: úgymond, 
életé legnagyobb ellenségeit szólítva -.- mi 
az, mit ez asszony karján visz? Ugy nézem 
még, e két őrült kis gyermeket is hoz ma
gával. 

A pálma, amely messze látott, mint az 
üregek rendszerint, csakugyan jól látott. Az 
asszony kjs gyermeket vitt karján, s ez 
vállára hajtotta fejét és aludt. 

— A gyermek föl sincs eléggé öltöz
tetve — folytaid a pálma.. — Látom, az 
asszony fölhajtotta állalvelőjét, s ebbe takar
gatta. Nagy sebliel-íobbal kapta- fel ágyából 
s elrohant vele. Most értem: ezek az embe
rek menekülök . . . 

De mégis esztelenek. Ha csak valamely 
angyal meg nem őrzi, inkább tűrniük kellelt 
volna, hogy az emberek megtegyék gonosz-
tettöket, mfntsem hogy a pusztába bemerész
kedjenek, 

— El is tudom képzelni, hogy mint 
esett minden. A férj ép munkában volt, a. 
a gyermek bölcsejében aludt, az asszony ki
ment vizet hozni. Amint k é t l é p é s t telt az 
ajtón kívül, uu-glátla rohanást jönni az ellent. 

Visszarohant, magához kapta a gyermeket, 
odaszólt a férfinak, hogy kövesse s fölkere
kedett. Aztán egész nap menekültek, bizton 
bízvást nem pihentek egy pillanatnyit sem. 
Igen, igy esett minden, de mégis azt mon
dom, hacsak valamely angyal meg nem őrzi... 

— Annyira megvannak rémülve, hogy 
sem fáradtságot nem éreznek még, se más 
szenvedést, de látom, mint villog ki szemük
ből a szomjúság. Én csak jól ismerhetem a 
szomjas ember ábrázatát' V 

amint'a.pálma szomjúságra gondolt, 
hosszt? törzsén- valami görcsös vonaglás futott 
végig, a hosszú "levelek számtalan csúccsá 
összezsugorodott, mintha tűzre tartotta volna 
valaki. ' 

. — Ha ember volnék, - .ja-ymund, — 
sohse merészkedném a pusztába. 
FölOtte bátor, aki idemerészkedik gyökerek 
nélkül, amelyek leérnek a soha el nem apadó 
vizerekig. Nagy itt a veszedelem, még a pál
mákra is. Még oly pálmára is, amilyen én 
vagyok. : ' _ '• • 

— Ha tanácsolhatnám nekik, arra kér
ném", forduljanak vissza. Ellenségeik sohsem 
lehetnek velők szemben o l y kegyetlenek, mint 
a puszta. Talán azt hiszik, h o g y könnyű a 
pusztában élni. Én azonban tudom, hogy néha 
nekem is nehéz volt éleiben maradnom. Em
lékszem, hogy ifjú koromban egyszer a för
geteg valóságos homokhegyet zúdított hegyi-
bem. Majd hogy meg nem fulladtam. Ha meg 
tudtam volna halni, ez lett volna utolsó órám. 

A pálma tovább tűnődött hangosan, 
ahogy öreg remeték szokása. 

—Csodálatos, dallamos zengés .száll
dogált lombkoronámban! Hezeg minden leve
lemnek valamennyi ize. Xem tudom, mi jár 
bennem fel s alá e szegény idegenek láttára. 
De hát ez a bús asszony oly szépséges. 
Eszembe juttatja életemnek legcsodálatosabb 
élményét 

S mialatt a levelek szünet nélkül dal
lamosan rezegtek, a pálma visszaemlékezett 
mint vala egyszer sok-sok évvel azelőtt két 
ragyogó ember az oázis vendége. Saba 
királyi asszonya* volt, aki oda jött, vele a 
bölcs Salamon. A szép királyi liö hazatérőben 
volt országába, a király clkisérh? egy darab 
uton; s most ép a válás pillanatában voltak... 

— Ez óra emlékére — szolt ekkor a 
királynő — egy datolya .magvát ültettem el 
a löldbe. s akarom, pálma nöjjön belőle, a 
mely növekedjék s éljen, migr.em Juda föld
jén oly király támad, aki nagyobb Salamon
nál. — S aközben', hogy ezt-mondotta, földbe 
süllyeszté a magot s könnyeivel öntözte. 

— Miért hogy ép ma gondolok erre? 
— kérdezi a pálma. Valóban oly gyönyörű 
ez az "asszony, h o g y eszembe juttatja a királyi 
nők legdicsöbbjét. azt, akinek szavára nőttem 
s mindidáig élek? 

Hallom, leveleim egyre erösebbeo 
zúgnak s bánatos a szózatuk, akárcsak a ha
lotti ének. Mintha jósolgatnák, hogy valami 
nemsokára búcsúzik az élettől. Mily jó tud
nom, hogy nem nekem szól, mivelhogy nem 
tudok meghalni. 

A pálma ugy vélekedett, hogy a levelek
nek halált jelző suttogása csak a két magá
nyos vándo. nak szid. Bizony ők is azt hitték, 
h o g y közéig utolsó órájuk. Látszott arcvoná

saik formáján, amint elmentek az egyik teve 
csontváz mellett, mely az utat szegélyezte. 
Látszott a tekintetükön, melyet néhány át-
reppenö saskeselyitejLetettek. Nem is lehetne 
máskép. El voltak veszve . . . 

Észrevették a pálmafát s az oázist és 
sietve tartottak arrafelé, hogy vízhez jussa
nak. Ámde amint végre odaértek, kétségbe
esetten rogytak a földre, mert a forrás ki
száradt. Az asszony elpilledve tette le a gyer
meket és sirva telepedett le a forrás peté
mére. A férfi odaveté magát melléje és mind
két öklével a száraz földön kalapácsolt A 
pálmafa ^hallotta .amim beszélgettek^ hogy— 
meg kell halmok. 

Azt is. hallotta" bcszédjökből, hogy Herórv 
des király megöletett minden két és három
éves gyermeket, attól való feléimében, hogy 
megszületett Júdea nagy-, várva várt királya. 

. - - Leveleim egye jobban zugnak — 
gondolta a pálma. — E szegényke menekülők 
hamarosan meglátják utolsó órájokat 

Azt is megtudía, hogy mindaketten fél
nek a pusztától. Á férfi azt mondta, hogy 
jobb lett volna maradniuk s harcolni a 
poroszlókkal, mint futamodniuk.- Akkoctköny-
nyebb halált haltak volna. .. / 

— Megsegít az Isten! — veté ellen az 
asszony. .. :' ... 

— Egyedül állunk vadállatok s kígyók 
között. Nincs sem ételünk, sem italunk. Hogy 
segíthetne rajtunk az Isten? 

Kétségbeesésében megszabdalta ruháját 
s arcát a földre szorította. Nem volt reménye, 
mint a férfinak halálos sebbel szivében. 

Az asszony egyenest ült, ölében keresztbe 
tett kézzel. Ám a tekintet, amelyet a pusztára 

I vetett, határtalan szomoruságrój_lanuákodott 
A pálmafa hallgatta, mint lett egyre 

erösebb levelei bánatos zúgása. Bizonyára 
hallotta az asszony is, mert föltekintett a fa 
lombkoronájára. S egyben önkéntelen fölfélé 
zárta be mindakét karját is. 

— Ohí^atolya, datolya! — kiáltott fel. 
Akkora epedés volt e hangban, hogy a 

vén fa szinte azt kívánta,1 bár ne volna ma
gasabb a rekettyénél s gyümölcse oly köny-
nyen elérhető, mint a csipkebokor bogyója. 
Jól tudta, hoogy koronája datolyafentővel van 
tele, de hogy férjen hát hozzá az ember Uy 
szédítő magasságban? 

A. férfi már meglátta, mily megközelít
hetetlen a pálma gyümölcse. Föl se vetette 
fejét Csak azon könyörgött az asszonynak 
ne kívánjon lehetetlenséget 

Am a gyermek, aki ide-oda tipegett, s 
száraz fűszálakkal játszadozott, meghallotta 
édes anyja kiáltását 

A kicsike persze el nem tudta gondolni, 
hogy édes anyja meg nem kaphatná mindazt, 
amit óhajtott. Amint a datolyát emlegetni 
hallotta, rá-rá pislantgatott a fára. Tűnődött 
és tépelődött, hogy szedhetné le a datolyát 
Ragyogó hajfürtjei alatt homloka szinte ráncba 
szed-'lődött Végre mosolygás suhantel arcán. 
Meglelte a módját Odament a pálmafához, 
kicsinyke kezével megsimogatta, s édes gyer-
mekhangján igy szólott hozzá: 

— Hajolj meg pálma! Hajolj meg 
"pálma fa! — 

De hat mi volt ez c.-ak volt ez'> 
Zúgtak A pálmata levelei, mintha .orkán . l é p . 
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delte vulna, s a pálmafa hosszú törzsén, bor
zongás hullámai szaladtak végig. És a pálma 
érezte, hogy a kicsi gyermek balalmasb volt 
nála. Nem tudott neki ellenállani 

S megliajolt a gyermek _elött karcsú 
dereka, ahogy emberek hajoldoznak fejedel
mek előtt Hatalmas ivben hajolt le a földre 
s végre oly mélyen süllyedt, hogy a széles 
korona remegő levelei sö|>örlék a sivatag 
homokjai. 

A gyermeken sem ijedtség, sem bámu
lat nem látszott, hanem örömkiáltással ment 
oda s fürtöt fürtre szedegetett az ősrégi pálma 
koronájáról. 

Amint a gyermck~eTegetT szedett, ~s'a fa 
mindegyre feküdt a földön, a gyermek-ismét 
odament s igen .nyájasan -Szólt' hozzá: 

. — Kelj föl. pálma! Kelj föl pálmafa! 
fis a nagy ia balkan, méltósággal nyúlt 

ki ismét hajlékony törzsén s levelei aközben 
mint hárfa zengtek. 

— .Most már tudom, kinek halotti dalát 
zengik — szólt magában a vén fa, mikor 
újra délcegen állott Egyikét sem az. embe
rek közöl. 

Am az ember és a nő térden állva 
magasztalták az Istent. 

— Láttad aggodalmunkat s elvetted 
tőlünk. Te vagy az erős. ki mint ingó nádat, 
ugy hajlítod a pálma törzsét. „Melyik • eften 
előtt remeghetnénk, mikor a Ifi erőd ótal-
maz ? 

Mikor hamarjában egy karaván vonult 
át a sivatagon, láttak az utasok, hogy elher
vadt a nagy pálma leveles koronája. 

— Hogy lehet ez? i— kérdezi egyik 
vándor. — Hisz e pálmafának nem lett volna 
szabad előbb kivesznie, mig meg-nem látta a 
királyt, aki nagyobb Salamonnál. 

— Talán meglátta! felelt egy másik 
vándor a pusztán. 

Jándi fíernardin. 

Nemes kócsag. 
— Legenda. , 

Irta.- Grrgyesi Ferenc 

Szegény pólyákban feküdt a gyermek, 
A durva szalmán majdnem didergett; 
A juh és szamár — mily csudás ösztön! -
Hegsejté Urjit az uj szülöttön. 
Heá leheltek s a hideg enyhült 
A puszta földből szép virág zsendült; 
Hozzá hajolt a mezők liljoma 
S a lak di.-'zeül bájjal virula. 
.Áldom az Atyát fiával együtt!. 
Ámult szent József 3 szemebe köny gyűlt 
Eljött a mustár, ajtóba álla. 
Hűs szelet hárít sok sürü aga. 
Jött a pásztorok jámbor csoportja 
F F Í S S túrót, vajat a Szűznek hozva. -
•Szabad megnéznünk a kis Messiást?. 
Szóltak félénken. — •Jöhettek bizvást!« 
S mondák egymás közt: vO Messiásunk, 
Ily durva szalmán kell-e t)t lálnunk!« 
De mind imádva előtte térdelt. 
Oszt odább alltak, mivel belépdelt' 

A három bölcs, is, aranyat, tömjént 
Mirrbát hozván a Királynak önként. 
A ki* Jézuska rájuk mosolygott 
S vidáman tért meg a barom boldog. 
Egy szürke kócsag suhant be aztán 

J S szólt Máriához, magát meghajtván: 
• Pásztorok ajkán csodabir zendül,. 
Hogy Isten fiáHészállt a mennybül 
S goromba szalmán fekszik a kisded, 
Szánom ezért őt, Mária, hidd meg. 
Amennyit tudok, én annyit adok, 
Feküdjék puhán gyönge magzatod.. 
Csőrével gyorsan kitépte tollát 
S a szegény kócsag meztelen ott állt 

"Mig a Szűz gyorsan lágy párnát készit, 
Áldván a kócsag nagy szívességét, 
A kis Jézuska intett föléje 
S rátette kezét csupasz testére. 
Az érintésre tollai nőnek, 
Ragyogó fehér palástot szőnek. 
Mint a hómező csillog a napban : 
M\ a kócsag tündér, káprázatban, a 
Tündöklő fátyla lengett utána. 
Mikor boldogan el-toya szállá 
S ini.tt jó lettének jutalmát máig 
Hordja hófehér, lengő tollait. 

Ebe/hard Károly. 
1825" jan. 28- 1901! doc. 8. 

A tél hidege megfagyasztja a rögöt mely 
a gecsei temetőben a höskatonának, a sza
badság KÍtézétiek koporsóját borítja, -— de az 
emlékezés melege nem engedi sem a télnek, 
sem a muló időnek, hogy megdermessze, szét
oszlassa az elkoltOzOttnck kedves emlékét. . 

Pápócón (Vasmegyei született, hol édes 
atyja káiitoroskodolt. (i maga is a tanítói pá
lyára lépett; először a győrmegyei Kajáron, 
majd Vaszaron jievelgettc, tanítgatta á kis 
csemetéket Évi fizetése 25 frt volt, meg egy 
pár csizma. E kevés pénzzel be ííeln érhette 
és ugy látszik, szive is a katonasághoz von
zotta. Egyik reggelen a betűvetés tudománya 
után áhítozó gyerekek tanitójok helyett ezt az 
irást találták az iskola tábláján: Gyerekek. 
Isten veletek! — Pozsonyba ment, biállott 
közkatonának. Ez lS-iO-ban történt. 

Folyton tanult katona korában is. Jól 
eső mosolylyal emlegette, hogy egyizben a 
pozsonyi liget pázsitján heverészve valami 
latin hadtudományi írót olvasgatott; s észre 
sem vette, hogy hadnagya áll mellette. Rászól 
a tiszt: — Micsoda regényt olvas? Okosab
ban tenné, — folytatta, mikor meglátta a 
könyv címét — ha sétálna; nem való bakan
csosnak az-ilyesmi! —Évek hosszú sora után 
találkozott a volt hadnagygyal; mindketten 
ezredesek voltak már akkor s emlékébe idézte 
a ligeti jelenetet, hogy ugyebár a baka is 
hasznát veheti annak, amit tanul. 

A 48-as események öt is'a háromszínű 
lobogóhoz ragadták. Hősnek kellett lennie, hős 
is volt, ,mint kitüntetései és .előléptetései mu
tatják. Szt-Tamásnál megkapta a katonai 
érdemrend 3. osztályú keresztjét (Erről Kossuth 
L., mint .Magyar Ország volt kormányzója 

London Anglia üec^ 2-án 1859« saját kezű 
bizonyító levelet adott számára.) Gyorsan el
érte a főhadnagyi, századosi rangot. Szolgált 
többek közt Guyon hadosztályában is, ahol 
zászlóalj-parancsnokságot biztak reá A sze
rencsétlen temesvári csatában irományait el
vesztette. (L. Kossuth előbbi levelét). De el
vesztette ékkor hazáját "is: Kossuth és bujdosó 
társai példájára Törökországba menekült 

Beállott a török hadseregbe. Először 
Konstantinápolyban volt helyi alkalmazása. 
Itt lakván, 3 hónapig látta magánál Vámbéri 
Ármint és mutatta be őt befolyásos török 
férfiaknak. Majd Kaukáziába küldöttek öt a 

-(-cserkeszek—megfékezésére,—Innen—Eberharát-
effendi Damaskusba került ahol meg is há
zasodott Egy francia hölgyet vett feleségül, 
kivel igen. boldog házaséletet élt. • . 

—Részt vett a krimi háborúban. Majd az 
olaszországi mozgalmak és az olaszországi 
magyar légiók szervezése arra bírták őt, hogy 
a török szolgalatot ott hagyja. 10 évig volt 
török katona. A török népet jóságáért, egy
szerű becsületességeért igen megszerette. Be 
magával ragadta az a vágy; hogy —- szabad
ságért küzdhessen. Olaszországba ment, s ott 
a szervezendő magyar légiókba zászlóalj-pa
rancsnokul, tehát őrnagyi ranggal számították 
be öt. (|Kossuth. L. levele Turin, 1864 okt. 
líi.i Majd Garibaldihoz állott, később az olasz 
kir. rendes hadsereg tagja lön. Gyorsan ezre
desi rangra emelkedett, hadosztályparancsnoki 
hatáskörrel. ."-

1802-ben kényes szerepet biztak ra: 
Előbbi vezérét Garibaldit kellett megállítania, 
hogy a franciáktól védett és garantált Róma 
ellen ne vonulhasson. Aspromontenél talál
koztak. Garibaldi a szóra nem hallgatott 
Eberhard pedig érvényt akart szerezni I. 
Viltore Emmanuele parancsának. Rálövetett 
az ellenszegülökre. Egy golyó magát Garibal
dit érte. Felzúdult az olasz nép a bálványo
zott Garibaldi miatt Eberhard tudta, hogy 
helyesen 'cselekedett, de a nagy felzúdulás
ban mégis kereste mások vigaszát. Kossuth 
Ferenc ir neki kétszer is egy ügyben. (Szept 
16 és déc. 28.). Első* levelében szinte üdvözli 
öt vitézségé és erélye miatt, mellyel .szomorú 
kötelességét teljesítette.; másik levelében 
azonban már vigasztalni kényszerül amiatt és 
azzal, hogy csak >a hiúságukban • sértett em
berek- illetik öt Aspromonte miatt szemre
hányással, de ők (Kossuthék) és az elfogulat
lanok igy itélneky n, 1 mint olasz katona, 
sympathizálhat Garibaldival a mult miatt de 
katonai esküje a király parancsához köti. 
• Kötelessége volt Garibaldit Aspromontenál 
megállítani.. «Ha Garibaldi mult nyári mérénye 
sikerül: akkor az Olasz á Franciával hábo
rúba . . . sodortatik.. 

Bár ;gaza volt, mégis sok gáncs érte. 
Az olasz király azonban szerette őt, soron-
kivüh kitüntetésekben is részesítette. (12 ér
demrendje volt, köztük a' legkiválóbbak.) 

1868-ban nyugdíjba került, haza jött. 
Osem feledte el az olasz kir. házat, azok sem 
őt ümberto- király megküldte neki az atyja 
emlékére vert érmet: 

Itt élt azóta hazájában szeretetben és 
békében. Kis családjának és üsinerőseinek, 
tisztelőinek nagy szeretete és ragaszkodása 
közepette. '.' *"> 

:.- I ... : '. V _ 
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(Vizte, ápolta egy nagy, zajos és válto
zatos élet szenvedéseinek és dicsőségének em
lékeit. Különösen őrizte azt a benső viszonyt, 
mélyben Kossuth Lajossal, annak feleségével 
s gyermekeivel volt ő és első felesége. Gyö
nyörű Írott emlékei vannak e barátságnak. 

Mi pedig ápoljuk az ő emlékét, egy hü 
hazafi, kiváló katona, talpig derék ember 
emlékét. \ 

Takart Gedeon. 

Szép Lenke. 
A regényes Mátra ölén 
Vezet egy ut keresztül: 
Az útszélen van egy kastély, 
Melyet mindenki Kerül. 

Éjfélenként a nagy házból 
Kémhangokat hoz a szél, 
Kz az. mitől e vidéken 
Mindenki oly nagyon .fél. 

Vajh mit lehet? Mitől félnek? 
Mi süvít ott éjjelente? . 
A nagy háznak volt úrnője, 
A szépséges szép Lenke 

II. 
Amily szép volt a szép Lenke, 
Szive olyan kegyetlen, 
Nem volt semmi szent előtte^ 
Sem a földön, sfm égben. 

Őseitől reámaradt 
Szenlképcket kihányta, 
Azt mondotta: 'Igy legalább 
Kitisztul Tnajd á porta!« 

Udvarán a kápolnának 
Elzárta az ajtaját, 
S az imának szentelt házat 
Fölváltak a tivornyák. ; — ' 

Zeneszóra, pohár borra 
Kijártak a szomszédok, 
Akikhez egy alkalommal 

A szép Lenke igy szólott: 

• Ha valaki megcselekszi, 
Amit óhajt a szivem, 
Azé leszen a vagyonom, 
A kezem és mindenem!. 

A sok vendég egyszerre szól: 
•Mit kívánsz hát szép l-cnke? 
Megtesszük, mit szived kíván, 
Kerüljön bár életünkbe*! 

.Lassan urak, ne hevesen, 
Nem ó h a j t o k keveset; 
Vigyázzatok lelketekre 
Ismeritek szivemet. 

Egy kápolna van házamban 
S annak van egy oltára . . . 
Ki merészli azt az oltárt 
Ledönteni a porba?!. 

Vendég sápad . . . Arcuk halvány, 
Csak szép Lenke nem fél még, 

Haja kuszált, szenvedélyes 
Szilajságtól arca ég. 

• Urak, urak, gyáva urak, 
Nincs bátorság senkiben? 
Gyertek urak, első csapást ' 
Az oltárra én mérem!. 

Halk suttogás és az urak 
Elhagyják a szép termet; 
• Őrülttel csak nem mulatunk!. 
Mondják kint és szétmennek . . . 

A szép Lenke szobájában 
Kacag és sir egyszerre, 
rejszéf fágad,-rikoltozik, 
S berohan a szent helyre . . . 

Fejsze suhan, oltár ledől, 
Porba hull a szQzanya . . . 
S a szép Lenke félve nézi, 
Iíüne h o v á ragadta. 

III. 
F.s azóta minden éjjel 
Fejszével a kezébe' 
Rikoltoz és idtárt rumból 
A szépséges szép Lenke. 

Zsoldos Elrk. 

Az édes mostoha. 
Iru: Béri F Zsigmond. 

A rekkenő hőség után lehullott az első 
esőcsepp s aztán ömlött szakadatlanul. Köz-
l>cn-közl>en megdörrent az égboltozat is és 
vakító villámok cikáztak alá a fellegekből. 

Egy 10—17 évesnek látszó fiatalember 
S temetőből hazamenet keserű daccal nézett 
szembe a viharral: még lassabban ment. mint 
azelőtt s csak' nagy sokára érkezettt "meg, 
bőrig ázva. a kastély tágas udvarára. 

— Szent Isten! mi lelte a nacscságos 
ifjú uramat? — sikoltott fel Panna, a ház 
hűséges, öreg cselédje, mikor az úrfit olyan 
éktelen lucskosan megpillantotta. 

— Ne óbégasson, fogja be a száját! — 
rivalt rá durván a .fiatalember s boszusan 
bevágta maga után az ajtót 

Az öreg l'anna sírva fakadt s más al
kalmas ruha Inamahan egy szalvétával türül-
j.elle sűrűn omló könnyeit — 

Az ifjú ur ezalatt gyorsan átöltözött, 
aztán besietett édesanyja hálószobájába. 

Két kep függött a falon; az egyik egy 
fiatal, bájos, gyöngéd női alakot ábrázolt, a 
másik meg egy komoly csinos férfit. 

A fiatalember levette a női alakot áb-
--—^ lázotá Itepet- scHoé,? nézt« etmerengve, aztán 

a szivéhez szoritotta. mintha attól féh volna, 
hogy elszakítják tőle. Végre ismét visszatette 
helyére s agy darabig némán, könnyes sze
mekkei állott, előtte. 

— Egy éve nyugszol már ott a hideg 
hant alatt, de szived szivemen dobog, ajkam 
még álmomban is csak a le nevedet suttogja, 
lelkem most is csak a te lerkcdlángoló sze
relme után vágyik. Anyám, édes jó anyám, 
miért is hagytál el engem? — zokogott szi

vettépő fájdalommal s térdre borult édesanyja 
képe előtt -

— Édesatyám jól ismer; tudja, hogy a 
te édes szerető szivedet semmi sem pótolhatja 
nékem s mégis — uj asszonyt hoz a házba, 
idegennel akarja betölteni a te helyedet, me
lyet nem tölthet be soha senkisem! — A vám, 
édes jó anyám, szivem egyetlen szerelme, 
nem tudlak feledni! 

Ezalatt csöndesen belépett az öreg 
l'anna is a szobába s látva kis urának vérző 
bánatát, elfeledte az előbbi hantáimat s köny-
nyezve szólt oda Sándornak! t" ; 

— Édes lelkdin, Sanyi gazdám, ne sír
jon! Szegény nagyasszonyunk az én karjaim 
között halt meg s megesküdtetett, hogy híven 
őrzöm kis gazdámat, míg csak ki nem visznek 
szegény öregem mellé! 

— Panna, kedves édes • l'anna! Téged 
is szeretett anyáin! zokogott-az ifjú s az öreg 
cseléd keblére borult. Sokáig álllak igy egy
más keblére borulva, mikor hirtelen kocsiro-
bogás hallattszott künn az utcán s egy férfias, 
csengő hang zendült meg a kapuban: 

— Itthon vagyunk édesem ! 
— Megjött a nacscságos ur, meghozta 

az uj mamát, — kiáltott Panna s örflmében 
összecsapta a kezét 

A fiatalember összerázkódott mintha a 
villám ütött volna belé. Elfojtott hörgő han
gon szólt az öreg cselédnek: 

— Panna, hacsak egy kissé szeretsz, 
mondd apámnak, hogy beteg vagyok! Értet-

I ted? — s azzal otthagyva a faképnél a bá-
! muló cselédet, berohant szobájába. Gyorsan 
l lehányta magáról ruháját s lefeküdt Karját 

összefonta mellén s szivében zajló indulattal 
várta, mi következik. 

Nemsokára édesen csengő női hangok 
hangzottak be a szobába és siető leptek ha
ladtak el ajtaja előtt 

— Ml baja van Sándornak ? — kérdé 
Bárdos, a földesúr. 

•— Meghűtötte magát nacscságos urain ' 
— siránkozott Panna. . . 

— Majd később megnézzük, - hallotta 
ismét Sándor édesatyja hangját. 

Megkönnyebbülten sóhajtolt föl. 
— Ne, édesein, menjünk azonnal sze

gény fiunkhoz: ki tudja, mi baja van? — 
csendült meg ismét az előbbi kedves hang. 

Panna remegve nyitolta ki az ajtót a 
Bárdos ifjú nejével karján belépett a szobába. 
Sándor a fal fele foi-dult 

No, mi lelt édes fiam? — kérdezte 
Bárdos gyengéden s megcsókolta fia homlokát. 

— Meghűltein az imént, mikor éiles-
anyam sírjától hazajöttem, — felelt az ifja 
Ind f Ken. , 

Az édes szót oly feltűnően hangsúlyozta 
hogy a célzást lehetetlen volt félreérteni. 

Bárdos szigorú tekintettel mérte végig 
fiát, a szép fiatal asszonynak pedig fájó köny 
szökött szeméke. Odalépett .az ágyhoz saeg-
cáókdta Sándor ajkát. £ 

— Édes Sándor, — esengett az ő szív
hez szóló, édes hangján — engedje megi 

hogy feledhetetlen édesanyja helyett én le
hessek az édesanyja. S odatartotta szép, fe
hér homlokát Sándor ajka elé. 

Az ifjú nagy ei ömegfeszitéssel csókot 
lehellt rá, de oly hideget, hogy a szegény 
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nőnek megborzongott tőle a szive. Bárdos is 
észrevette a kellemetlen jelenetet. Haragos 
tekintetet vetett fiára, s kiment nejével a szo
bából. Az ifjú nő reszketett az erős férfi 
karjai közt Szép szemében' fájó könycsep|>ek 
csillogtak, nemes szivén éles fájdalom nyilait 
keresztül. , ' •;. 

— Fiad nem szeret engem — rebegte 
bánatosan s némán, lecsüggesztett fővel lopott 
be férje karján a családi szobába. 

Kevéssel utóbb Bárdos földúlt arccal 
rohant be Sándorhoz. 

— Fiam, micsoda durvaság volt ez? — 
hörögte lassú, ej fojtót! hangon. 

Sándor összerezzent. Egy darabig me
reven nézett atyjára, aztán fölindulástól re-

. iiu-gő. de szilárd meggyőződést eláruló Irán ion 
rebegte: 

— Atyám, ne kívánj tőlem lehetetlen
séget! En nem tudom öt szeretni.' 

IL 
Körülbelül öt hónap mult el azóla. 
Bárdosék házalta csak nem akart be

költözni a boldogság. A szegény fiatal asszony 
hasztalan árasztotta nemes, gyengéd lelkének 
egész húhájos varázsát az ifjúra, — Sándor 
érzéketlen maradt. 

Xaponkint kiment ezután is édesanyja 
sirhalmához, pedig hó lildte már az utat. És 
versenyt zokogott a sirö széllel, bulló gó-
röngygyel. •• " " . ' » . V * . 

Látta, mim hervad napról-napra szép 
mostohája. Sajnálta, szivébőf sajnálta, de nem 
tudta öt megszeretni, mert bem —akarta. 

Hasztalan esdekelt atyja is sokszor 
összetett kézzel. A lelke nem tudott fölmele
gedni, szive hideg maradt. S szép mostohája 
ezalatt hervadt, egyre jobban hervadt: ide
gennek érezte magát abban a házban, melyet 
földi menyországgá varázsolhatott volna a 
szerelet. . . . Egy este Bárdos kinn ült szép 
nejével a verandán. Egy darabig csak nézte, 
nézte azt a gyönge, hervadó asszonyt, aztán 
átölelte s melyen erző szivének egész szere
tetével kérdezte tőle; 

— Elzám, édesem, ugy-e te nem vagy 
boldog? — - • t 

Az ifjú nő felelet helyett zokogva bo
rult férje karjai közé. 

Egyikük sem vette észre, hogy Sándor 
ott állt a hátuk mögött s egész lelkében 
megrendülve nézte a megható jelenetet. Meg
várta, inig szülei fölkeltek, aztán ö is bement 
szobájába. Hosszasan, elmerülten nézte édes
anyja kepét. 

Anyám, édes jó anyám' - - sóhajtotta 
busán — bocsáss meg. hogy az imént ugy 
megilletődtem; szivem ugy vonzott, hogy oda-
boruljJt mostohám keblére. Anyám, édes jó 
anyám, ugy-e megbocsátasz? . . . 

— Sirha .viszed anyádat! — rezgett 
bánatosan egy hang a hala mögött. 

Atyja lépett he á szobába. 
— Igaz ez anyain? — kérdezte Sán

dor attól a szemle nlaktóLott n falon, össze
rázkódott; hideg borzalom futott át tagjain, 

Ugy erezte, mintha az a jóságos arc, 
melynek gyüftpéd vonásairól eddig csak a 
szeretet hevet erezte maga fele áradni, most 

, elsötétült volna s az az edes ajk. melyről 
először hallá ez edes >/o> ^szeretlek gyerme
kéin! most szintén azt jgmegte volna, szintén 

azt suttogta volná: — Hálátlan gyermek 
megölőd anyádat! : f 

A hó lassan, lassan elolvadt A föld 
alól előbújt a zöldelő fűszál. A kicsi dalosok 
vidáman csattogva hasították át a levegőt: a 
tél zúzmarás palástjára ráragyogott a tavaszi 
nap éltető sugara. Csak Bárdosék háza fölött 
leliegelt még az a sötét felleg, de napról-
napra jobban foszladozott sivár borongása. 
Amaz emlékezetes esti jelenet óta nagy vál
tozáson ment itt Sándor kedélye. Érzelmei 
egyre hevesebben hullámzottak. Ügy érezte, 
hogy mostohája egyre vonzóbb, kedvesebb 
lesz előtte. Még inkább magába vonult, mint 
előbb, nem érintkezett úgyszólván senkivel. 
Szinte futott az emberek elől. 

Egy alkalommal — est felé hajolt már 
az idö — ismét kiment a temetőbe, hogy 
édes anyja ..sírja előtt imádkozzék. Szive he
vesen dobogott, nyugtalanul sietett tova. 
Érezte, hogy ma valami rendkívüli fog vele 
történni. A temető kavicsos utjának göröngyei 
sejtelmesen suttogtak lába alatt. Sajátságos, 
maga elölt is meginagyarázhatatlav érzéssel 
rohant a kripta felé. Már ki akarta nyitni á ' 
vasrácsozat ajtaját, mikor hirtelen megdöbbenve 
tántorodott vissza. Megragadó látvány tárult 
szeme elé . . . 

A leáldozó nap utolsó sugarai beszűrőd
tek a vasrácsozaton s tüzes fényt lövelltek a 
kriptába:" Az a kő, mely alatt édesanyja 
aludta síri álma:; rózsás lángban úszott. Ke
resztjét hatalma- balierkuszoru fjmta körül 
oly szorosan, oly gyöngéden, mintha a szivét 
is belelonta volna valaki az örökzöld levelek 
közé. Síri csend volt a temetőben, csak 
olykor-olykor hallatszott fájó, elfojtott zoko
gás a kereszt ütött térdelő hölgy ajkáról . . . 

Sándor a meglepetéstől szinte meg
merevedve belekapaszkodott a vasrácsozatba. 
Hosszasan nézte a térdelő alakot, kinek hal
vány homloka -tofíré glóriát font az esti nap
sugár. Önkénytelenül is tértire bocsátkozott. 
Kél ima röppent az égijp. Két szerelő sziv 
imája, melyek ekkor dobbanlak először együtt, 
melyek ekkor szerelték egymást igazán. 

Egyszerre csak felemelkedet t a hölgy, 
távozni készült. Sándor villámgyorsan föl
ugrott helyéről s észrevétlenül akart el
surranni a kripta mellől. El is távozott és 
várta, várta, mikor jő el mostohája. De má
sodik anyja csak nem akart eljönni az —• 
édes mellől. .Megvárom míg kijö! suttogta 
magában. De megunta a várakozást ..Megfor
dult, hazafelé indult, azaz csak akart, mert 
valami, amit nem tudott megmagyarázni a — 
szerelef ellenállhatatlan erővel vonzotta öt 
vissza-vissza — mostohája felé. 

— Mit csináljak? — kétkedett magában.. 
— Menj haza! — súgta büszkesége. 
— Menj. oda s borulj a keblére: --es

dett szive jobbik fele. 
— Mit csináljak? - kérdé ismét köny-

nyek között. • 
— Menj oda s csókold le hófehér hom

lokából a bánat fellegét! — súgta az esti 
napsugár. 

— Menj oda ahhoz, aki téged szeret! 
— csicseregte a családjához röppenő kis 
inad.ír. 

iieftj. menj anyádhoz! — lehelte a. 
tavaszi szellő; . «• • ' 

S a fiatal ember megindult. 
Lassú, ingatag léptekkel ment a kripta 

elé s üvegesedő szemmel nézett be a vas-" 
rácsozaton. Mostohája ép ekkor lehelt forró, 
hosszú csókot az Üdvözítő tőrrel átdöfött 
szentséges szivére. 

— Édes Jézusom — rebegte — ha 
akarod, vedd el tőlem e poharat. De ha te 
ugy kívánod, hogy tovább is jzenvedjek, le
gyen meg a te szent akaratod! 

Sándor egész testében megremegett. 
Valami delejes áram futott végig tagjain, 
szivén óriási fájdalom nyilait keresztül. 

Berohant a kriptába, térdre omlott a 
sokat szenvedett, nemes hölgy előtt és meg-
szégyenüléstöl és szeretettől remegő hangon 
kiáltotta: 

— Anyáin, édes jó anyáin, meg tud.-z-e 
nekem bocsátani ? 

Az édes mostoha nem szólt semmit 
Gyöngéden lölemeltc a térdelő ifjút. Keblére 
ölelte s felelet helyett egy forró csókot lehelt 
Iwmírókára. Csak egy csókot, egyetlen egyet,, 
de ebbe bevarázsolta szivének bocsánatát, 
lelke lángoló szerelmét, egész boldogságát. 

Csókodra szomjazom, 
— Zoltán István. — 

Tüzes szemedbe hogyha nézek, 
Csengő hangod ha hallhatom; 
Piros orcád. 
Píros ajkad 
Rózsás ajkad 
Magam előtt ha láthatom, 
Valami titkos Vágyat érzek: 

Csókodra szomjazom . . . 

Hogyha járok csendes magányban 
S merengek búsan egyedül, 
Rád gondolok 
S rád gondolva 
Érzem, mint ajkam felhevül 
S feltámad ujra régi Vágyam: 

Csókodra szomjazom , . . 

Ha megjelensz, míg ringat álom, 
• Hegy édesítsed álmaim, 
Tündérálom 
Mit álmodom 
S mig járok annak utjain, 
Üz régi Vágyam: csókodra Vágyom, 

Csókodra szomjazom. 

Ugy szeretnék . . . 

igyszeretnék magával egyser 
Beszélni titkon és meghittén -. . . 
Ugy szeretném, hogy mellém, üljön 
S hallgassa, hogy mint dobog szivem. 

En mondanék egy dalt magának : 
Büszke, /enszárnyaló éneket; ' 
DalbaH kérdeném meg ezerszei\ 
Hogy agy-e enyém, ugy-e szeret? 

Maga a vállamra borulna 
S esak szótlanul nézne-nézne rám 
S én olvasnék egy dalt szeméből. 
Datt,amely boldog,dalt, mely vidám... 



11. oldal. KEMENESALJA 52 szánv 

Vasúti menetrend. 
Kiscellböl indul: 

Győr felé : Délután 5 óra 52 perc i gyors-' 
vonat), éjjel 1 ó. 24 p. (személyvonat), dél
után 1 ó. 48 p. iszv.l, d. e. 10 ó. 01 p. (gyv.) 
éjjel 4 ó. 30 p. I V V . I , ti ó. 23 p.Tvv.'l. 

Szombathely felé: Délelőtt 11 ó. 41 p. 
(gyv.), éjjeli 4 ó. 2ti p. I S Z V . I , délután 1 ó. 
54 p. (szv.), délután T> ó. 57 p. fgyv.V este 8 
ó. 49 p. (w . 1. 

Székesfehérvár felé : Heggel; 4 ó. 48 p. 
(szv.l, délután 2 ó. 20 p. (szv,). 

Csáktornya felé-: fcrte ti ó. 02. p. (szv.) 

.Kiscellbe érkezik: 
Győr felől :J>élelött 11 ... .!.". p. (gyv.), 

éjjel 4 ó. 14 p. (szv.i, délután 1 <i. 24 p. 
;szv.), délután 5 ó. 51 p. (gyv.i,este S ó , 3 u p . 
p. (vv.). 

Szoinbatliely feiől : Délután 5 ó. 45 p. 
(gyv.), éjjel 12.Ó. 10 p. szv.', délután 1 ó. 
38 p. (szv.), délelotj '.) ó. 54 p. (gyv;), éjjel 
4 ó. 19 p. ivv.),-délután 5 ó. 39 |>. (vv.). 

Székesfehérvár felöl : Délután t ó. 17 
p. (szv.), délután 5 ó. 41 p. i'szv.C 

Csáktornya felől : Ksi>• M ó. 41 p. (szv.) 
* 

Minden kedden is_pénteken. ugy: a várm. 
vözgyülések napján indul Kiscellböl vegyes
vonat 0 éi. 15 perckor,Szombathelyre érkezik 
3 ó. 10 |ierckor. Szombathelyről indul délután 
8 ó. 43 perckor,"Kiscellbe érkezik délután 5 
ó. 35" perck< «r. 

A 0 A A / " . A 

'egészségi nadrágtartók 
[Urak szamára 40, 65, 80, 120, 140, 180 kr.-érL 

Fiuk számára 30, 40, 50, 66 kr.-ért. 
K»»h*Ufc •nlmdcmntt. 

tilknn»dráivl»r-
l é « t , mivel a 1*0(7*1 
a rntbao. minden moz-
ptn»l • - •; • (1. ál r». 
k&]ono««a ~p«4if aairt. 
n.--!• a [;»•;: nfftM '• k jó, 
nyújthat-1, asintart-> »ia-
bagh»] vannak •• mi M 
e> mlard. : .- ••.[•• • 

rakttokkal ftla**relv*. 
GombtUautái ilnc* 

löbbe' • -n a twdráff' 
tartókat nem kell a na I • 
-.).-'.,• rombolni ( l . ábrm), 
a jr»ml>ok pediff cmk a> 
* i • I :. - !..!• - ' >. at folflin 

1 - r a i H n I U. A H H t * s k M « 5 « I n ff) « n « » l » l » n 
I v l i v t i l . K •.. rlioy m i ü >• . ka, minden 

•dr»*b.>i r.-i . , - . . . ! tartaJrk-kengjdl (2. »hr») 1U krert 
- - • • - b« re _ 

~~ ily kprrjrynjrn frt j~-
Irai akualia, ÓOÍTJIT* álul kiitmsl éa a*»-
urtja sima. ránca nélkül faronjat a nAIkil, 

Í V J 

| t « * Nem fog csalódni! 

Kiniczky L a j o s 
épület és mülakatos Celldömölkön, a 

Dömölki-ntcában (Rábl-féle ház) 
Aki kifogástalan épület-munkát, kopácsolt 

Vaskaput, kerítést, sirrácsozatot, bármily 

rendszerű takaré.ktüzhelyt, szólal bárminemű 

uj munkát, v>agy javítást a_legmodernebb és 

legelegánsabb kivitelben s mindamellett ol-

csón és tartósan készíthetni szándékozik, 

önérdekébal is tegyen próbarendelést 

K i n i c z k y L a j o s n á l . 

Sajr Nem fog csalódnil " ^ s 

331 sz. 1906, vhtó. — — 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági . végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c 102 S-a értelmében 
ezennel kózliirré teszi, hogy a soproni 
kir. törvényszék, mint csődbíróságnak 
900. évi 0141 csőd számú végzése kö
vetkeztében Vb. Biscbitz testvérek ke
reskedő cég csődtömegének leltározása 
tárgyában 1900, évi november 40-én 
foganatosított leltározás alkalmával 3146 
kor. ;>0 fillérre becsült következő ingó
ságok : u. in. egy motorgép felszerel-
vényeivel szelelő és benzin motor, ros
ták s hozzátartozó" elevátorok, tizedes 
mérleg, egy drb íirmérleg. 70 kj{. zsák-
madzag, gépolaj. benzin, 34 szál deszka 
és egyéb tárgyak nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1900 évi V. 334,3 számú 
végzése folytán Kenyériben a vasúti állo
máson levő raktárhelyiségben leendő 
eszközlésére 1907.évi jan. 4. napjának 
d ,e 9 órája határidőül kitüzetik és a 
venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX törvény
cikk 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzlizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén, becsáron alul is el fog
nak adatni. 

Kelt Celldömölk, 1906 dec. 20. 
Záborszky Sándor 

kir. bir. végrehajtó. 

Kurtz Gyula 
ajánlja kitűnő zongoráit. 

Kívánatra jutányos áron kölcsönöz , 
j a v í t és h a n g o l z o n g o r á t 

é s p i a n i n o t . 

Pápa, Főtér. 

Önmagának jóakarója 
aki egy próba :rendelés által megkísérli 
az üveges szakmába vágó bármily munka 

)> elkészítését, u. m. épületüvegezést, ab
lakok betnetszetését, ja vitásokat 

S Z É B E N Y I P f i T F . l t 

üvegesnél Celldömölkön, (a fiúiskola épü
letében). 

bgyszintén lámpaernyö, lámpa-
üvegek,, kanócok s minden e szak
mába vágó tárgyak , legolcsóbb bevá
sárlási helye. , ' • 

Tájékoztató. 
Agyagáru gyár: 

Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-etca, 18. 
• Készit tőzálló anyagból divatos cserépkály

hákat. Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak, , 

— Asztalos: - I 
Schntz Gynla épület-, bútor- és p >rt ál-asztalos. 

Temetkezési vállalkozó. Kossuth Lajos-utca. 
/ Ács:-

Réich István ácsmester, Kórház-utca. 
Reich Imre ácsmester, Kórház-utca. 

Bádogos: 
Wendler Lajos épület és diszmüJjádogos. 

Nagy raktár konyhafelszcrelesi cikkekben. 
Borbély es fodrász: 

Engelsz Ferenc újonnan berendezett borbély-
és fodrász-üzlete Celldömölkön a Vásártér-
utcában. ... . _ . • 

Mikus Kornélné Kossuth Lajos-utca. 
Kávéház: 

Központi Kávéház Kossuth Lajos-utca. — 
Kitűnő italok, pontos kiszolgálás ' 

Klein Jakab 0} kávéháza a vasátí állomás 
közelében. Idegeneknek' - találkozási és szó
rakozó helye. Minden időben friss kávé. 

Erzsébet-kávéház Győrött, Király-utca. Egész 
éjjel nyitva, -naponüi cigányzene. 

Kőmives és épitési vállalkozó: 
Vizlendvay József építési vállalkozó és oki. 

épitö-mesler Celleömölkön. Klvállal az épi
tési szakmába vágd mindenféle uj mun
kálatokat és javításokat. 

Cipész: 
Gerencsér András uri és női cipész, Vásár

tér-utca. 
Jánosa Pál uri és női cipész, Ferenc József-

utca. 
Klaffl Gyula férfi és női cipész, Krzsébet-u 
Reif Dávid uri-, női- és gyermek-cipő raktára 

Kossuth Lajos-utca. 
Cserepes: 

Szigeti György cserepes-mester Alsóság. El
vállal raiuiicn Cta/.akmába vágó uj mun
kákat és javításokat 

- Divatáru kereskedő: 
Löwenstein J. és Fiai, Celldömölk és Pápa. 

Legolcsóbb bevásárlási hely. 
Németh Márkus uri és női divatkereskedése, 

Szt. lláromságtér. 
Fiiszerkereskcdő: 

Almási János fűszer-.liszt- és festékkereskedő, 
Dömölki-utca. 

Gayer Gynláné fűszer-, festék- és 'vaskeres
kedése, Szt. lláromságtér. 

Kohn Sándor fűszer-, liszt- és vegyeskeres
kedése, .z.ománcozoit edény nagy raktára a 
Szt. Háromságtéren. 

- ' J i Hentes: 
Bödör József hentes-üzlete és husfüstöldéje 

Jánosházán, 

http://PfiTF.lt
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Horv dh János, Jánosházan. Dj-utía. Elvált 
lal mindenféle kőmivés munkál, házak njra 
épiiosifi. faljavításokat olcsó árak mellett 

üikatos: 
Rosenheim Ferenc épület ós géplakatos Cell

dömölk, Sági-utca, 
Simon Sándor és géplakalos,Kossuth-L-u 

Elvállal szákmájába vágó mindenféle inunkat 
Lisztkereskedő : 

Herzfeld Bór. Csornai GOzmalom liszt-
Főraktára Celldömölk, Kossuth Lajos-utca. 

Takács György lisztkeréskedésc Celldömöl
kön, a Bencés-rend épülőiében. 

• - .Mészáros 
Krausz Mihály, Sági-utca. 
Si iger Ignác lm-csarnoka < j-lidömölk, Kossuth 

L-ijo.-uu-a. 
Zsirai Lajos mészáros és hentes üzlete a 

Fő-téren. Celldömölkön. 
I 'ék: 

Kelemen Ferenc, Kis-ütcn Ko-k: Kossuth l..-u 
KcnyérsOléSék elfogadtatnak. 

Klein Adolf i'ápaUj. KenyérsOléseket el fogad 
Szita Byérjy^. Kis-utca. 

Szesz- és bornagykereskedő: 
Gönsberger Ignác. Ság. Szesz- és bor

nagykereskedő. 
Sörraktár: 

Altstádter József, IKimölki-utca. ' "hires kö- [ 
bányai .-ör raktára. 

Szalui: 
Guttmann Adolf, polgári és egyenruha szabó 
. »A tulipán—hoz. Vasart»<-utca. Vasúti sap-

kak es zubbonyok raktára, ló-sz ferli- es 
gyennekriiha raktár, Olcs.'. arak.. 

Tihanyi Bela riih.uakiaia Celldömölkön, a 
Sagi-uteaban. Ferii- és gyermekrnbák nagy 
választékban tartatnak raktáron. 

Schlesinger Ba«nüriszal>ódjvafterraél ajánl-
• jnk'a kényesebb ízlést! közönség • figyelmébe. 
IVipai-iitca. fíömbíts-féle ház. 

Tóth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket 
olcsón készít 

Karácsonyi és újévi újdonságok óriási választékban 

STEI.XE~R B. á r u h á z á b a n k a p h a t ó 
CZELLDÖMÖLK, Központi kávéház melletti. 

Különösen 'figyelmébe ajánlóin igen lisztéit vevőközünségemnek hazai 
á r u c i k k e k b ő l berendezett nagy raktáromat, melyben bármely 
hasonló üzlettel versenyképesen olcsó árakon szereghelík be vevőim 

p o r c e l l á n , m a j o l i k a é s flvegkészleteiket 

Tessék á fentiek valódiságáról próbavásárlás áltál meggyőződést szerezni I 

Tisztelettel: 

STE'INER B. 

Min.h-nlóle latnakban g y Ö n y Ö l ' Ü l l j d O l l S á g O - k , 

Mi«'íű!t ruliaszük>»'"j!t*tct l-eszera, tekintse meg 
Síkos István fj-rli é$ jy.-rmrk-nilia árti-
liii7.it Jánosházán. Mértek szerinti megren
delések olc>,i> ;irt>h e^kozől tétnek. Tisztítá
sok c]f"L'atk;ttn;tk. 

Fürdőkád 
jó karban levő 

megvételre k e r e s t e t i k . 
Cint a kiadóhivatalban. 

Vágó Dezsó első' pápai férfi divat-lcrme 
FrMér 2ö't. sz. Készít katonai-, papi- e s 

^polgári ruhákat. Legfinomabb liel- • kül
földi ml- ikelmék raktáron! 

Szállító ISp< •liléin): 
Schöntag Marton hiyái.--. Kis-utca. Elválhd 

fuvarozásokat-mérsékeli díjazás mellett 
Téglagyár: 

Bardossy á. és Társai, Sa-jí-utca. 
Tory György, Szt. Három-nj t.-r. 

t'veges: 
Spiel r Ede »<•<"•-. pórcelláu- és íámpaánik 

kele-ki'd'-e. S/I. lláMlllság tér. 

Vendéglő é- szálloda: 
Hnng ria sz lloda, l'ápai-ulra. Kávéház. <-t-

t.-r.-m é- szálló-szobák. Fontos kiszolgálás: 
Koronasz lloda, KossuthLajos-utca, ITj-ntKto 

i pult i-- fémesen bcirll.liv.lt |5 szállo-SZobfl. 
Szarvas vendéglő, Szt. !lnromság-iér A Idg-

li-zlább sági borok, figyelmes kiszolgálás! 
Hubert Samu vend. glöjc ., Karúmhoz1. Sagi-u 
Hubert P <1 vendéglős, i -o,,.-,.. 
RotSChíld DiVid vendéghls Ság. Tisztán ke-

z.ell sági bt mik. Naponta. Friss birkahús 
kapbaló. 

Zsoldos Antal sörcsarnoka Celldömölkön, a 
Köz|H>uti kávéházzal >•/• ml-.-n. Állandóan 
frissen <•>:•;«>lt kölchu.ii -,--.r. 

Vak szamár szdlola Győrött Teleki-utca 
.MaFschall Kii vendéglő-. 

Vad-szy P.íl vendéglője l.--.,kfan. 

A magy kir. műegyetem bo
rászati laboratóriuma állal hiva
talosan megejteti és általunk 
liiibitnásiil veti vizsgálatok alap
ján az 

Esterházy K 
M cognacot 

betegeinknél alkalmaztuk ós 
sikeresen I a*ználv;i mini kitűnő 
minőségül é 
.okkal \oh-i,o,i.;i 

francia Cogna-
legjobban 

ajánlhatjuk. 

Dr. Tauffer Vilmos Dr. Kétly Károly 
aavtstetii. -1-i.ir. i - .yc i .vn i unar. « 

Dr Stiller Bertalan Dr. Ángyán Béla 

Dr. Réczey Imre Dr. Poór Imre 
Dr. Pertik Ottó Dr.Báron Jónás 

etvvícir.l MII ;r CgyelCini twliir 

* Tartós és jó! 
Olcsó árak! 

Az árjegyzéki árakbt'il nagy engedményt 
adunk t vevőinknek:--(i^yanis kerékpáraink 
árát felére: 80 koronára szállítottuk le. -M.i-
gyaror.-zátha a*, elvámoláséri i korona-szá
míttatik fel. Világhírű „Multiplex" kerék
párúinkért l! i'ii inisMi jóhillriM nilMnnk: 
Sziiinlnlan elismerő levél a szállított gépekről. 
Elsőminöségü. gyártmányú „Multiplex" ke-
rékpáraink feliiliuulják e tércii EnTi'ipa gyárl-
mámait, .nh-rt gépeink összes alkatrészei 
teljesen gyárunkban készülnek s igy azok 
tar!ós.ágáért szaválojhalillik. 

Aijc£y*ck(1 kiváltaira b^gyd) ca bcrmcttlvt külé 

a „MULTIPLEX" k e r é k p á r g y á r , B e r l i n 2 5 7 , 
i iit«chchicr-strassc 15, 

A/. 

Esterházy cognac I 
minden elokeló fűszer és csemege j 

kereskedésben kapható. j 

Tory CJvöruv v e n d é g l ő -

j é b e n a z o n n a l k i a d f ' r . e i i T 

s z é p t á g a S ü z l e t h e l y i s é g . 

I Rsszlf i l f izelesre 
lanipak, ehinai'züst. Kéregre kepesárlap 
ingyen, Ugyanitt utazók fetyétetnell 
kik vendéglősöket, kereskedőkéi i-.. henf 
leseket látogatnak', 1'iiVes szegedi paprika 

eladásával-sokát kereshetnek. 
1 kiló v i l ágh i rü szegedi paprika 
= 3 forint u t á n v í t e l . • 

I V Á N K O V i T S K Á R O L Y és FIA SZEGEDEN, 

http://liii7.it
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MINDEN 

az GAZDA 

AGR A R I A-tol 
ÁRJEGYZÉKET 

gözcséplökészletekröl, 
b e n z i n m o t o r o k r ó l 
és vetögépekröl. = 

Az árjegyzéket díjtalanul küldjük. " * 
LeVélczim : 

AGRARIA Budapest Váczi-ut 2. 

Acetylen világit ishoz: 
Legjobb minösgú római darabos calciumcarbid 2 6 K. 
Legjobb minőségű római szemcsés carbid . . . . . 3 0 K 

Ára LOO kgr^-tiszta súlyért, tehát csomagolási 

sulybeszámílásáTnélkül, ingyenes - csomagolással, 

azonnali készfizetés vagy utánvét ellenében pénz

tári-engedmény és minden levonás ítétkül. 

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkésZÜ-

lékeket és-teljes acetylen-világitásl berendezé

seket is legjobban. 

Állandó nagy raktár Budapesten. 
Gyors kiszolgálás! 

Schvarcz József és Tása 
acetylen-vilagitási és calcinmcarabid eladási vállalata 

BUDPEST, V , Václ-körut 26 a. 

M e g é r k e z t e k a téli d i v a t k e l m é k . 

A téli idény beálltával bátorkodom^ á. n. é. közönség* 
fig)Telmét felhívni J á n o s h á z á n levő szabó-üzletemre, hol a 
legjobb minőségű angol és hazai kelmékből készitek a leg
újabb divat szerint férfi-öltönyöket. 

- = Gyorsan, pontosan és jutányos árban! — 

I Nagy kész férfi- és f 
fi gyermekruharaktár! • 

Meghivásra' vidéken is bárhol megjelenek. 

- A n. érközönség szives pártfogását kérve 
vagyok tisztelettel 

- Sikos István 

f 

parii-, polgári- és egyenruhaszabó 
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Legjobb mellékkereset 
nők és családok részére. Egy helyen e.*-egy 
háztartásban se hiányozzék az eredeti 
• Styri^t- kötőgép. - Árjegyzék ingyen. 

Kedvező fizetési feltelelek. 
Első STYRIAI kötőgép-gyár 

magyarországi kény. KÍXíI. .1.1.. mőgépész 
Budapest, VI., Csengeri-n. 54.. 

A téli esték unalmát 
c>ak UJÍV űzhetjük el, ha 

WAGNER, a hangszerkir ly 
különlegességi hangszerek áruhá-

•zábi.l Bpest, József-körut 37--
39 sz. egy hangszert hozatunk 
azokon egy órai gyakorlás után 

' bárki megtanulhat játszani. 

HÁRFA CITERA, 10 drb kottával ára Ki K 
SZAJIIARMONIKA dobkisérettcl • 2 • 
TR0MBOXA-, uj hangszer * - 2 • 
FACIMIAI.OM verőkkel . 8 , 
HAH.MHXIKA. citera kísérettel • ó • 
TAMBURICA, jó hangú • 5 • 
MAGYAR CITERA, verővel . K . 
ISKOU-HF.GEDC tokkal, 1.". drb fel

szereléssel . . lu . 
HARMONIKÁK orgortahanggál :> K-töl feljebb 

Képes árjegyzék ingv n. 

a 

1 
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Dr. BLÜM és Dr. KÖKÓDY 
- fog- és szájbetegségek szakorvosai ' 

Fogorvosi és fogtechnikai műtermük 
= PÁPÁN, Jókai-utca 16., Blum-Iéle h á z . § = -

'oroeilsn, arany, 
;:a*,:r.s. sement fog t ö m é s. 

Ér/rkteleititett fo$r- 6s gySkórhu/ás (éjjel is). 

a 

Arany, kntilxchnk, rrIlnIoi<l. tthimhuiim lemezű »-.-» Ví -f g\ ty 
és amerikai rendszerű lemez nélküli ^ "* *•* 1 " Ö * 

Tlíil'oy.javitiks a z o n n a l t'lkt'NzQI. -. 

Arany fogkorona. Csapos fog. Fogtisztitás. Fogkő eltávolítás. 

M é r s é k e l i á r . t ö b b é v i j ó t á l l á s ! 

Különleges berendezkedés gyermekfogak és száj
betegségek kezelésére. — • 

Hirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Rendelés naponta (Vasár- és ünnepnapon is) 

délelőtt 8-tól délntán 6-ig. 

Személy hitel! / 
Kezes és kezes nélkül katonalisz

tek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állatni-, 
megyei- és magántisztviselők, tanítók, 
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult 
hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak 
és magánosoknak ' , 4—'->' évig terjedő 
időre heti. havi, 1 — ' j f és egész évi 
tókekamat törlesztesseí! . 

KÜLÖNLEGESSÉG: A paris-becsi 
enqnete értelmében tőkésítjük a jö
vedelmet. 

4 M 4 \ ! 4,,! 4 o! 

J e l z á l o g h i t e l ! 
3Ó(i koronától feljebb I . . II és III. 

helyre földek-, városi- es vidéki hazak. 
nyaralok, gyárak, fürdő épületek, mal
mok, ásványvíz és egyébb források 
és kőbányákra, a becsérték 1 , részéig. 

É p í t é s i h i t e l ! 
épitosfollH'ii levő ingatlanokra 2 3 
részletben, oly arán; ban, amily arány
ban az építkezés előre haladt! 
Bank- es-magánadósságok convertalása! 

Valto- és tárcahitel! Viszleszá-
mitolás k e r e s k e d ő k n e k ! 

Ek'myösen Solid alapon gyor
san eszközöljük mindezen fenti ItíMvele-
teket eíföranuu intézetik által' 

I I s ö r < > n d ü a j á n l a t o k ! 
Kérlelt prospektust ! 
Váiaszbélveg inidlókjcnró! l 

MELLEI* L E 
Budapest, V. ker Kubári-u. 19 B sz. 

r>| Oi°_l°_ l°_ £ r ? lí iM^I" 1 ° P P P |ö P P P |o jo |o |o |o |o |o |u |6 |u |o |o |o |o 

Ha köszvenyben, reumában, ischias-
bap szenved, vegyen egy üveg 

D r j e s c M e i e köszvény-szeszt, 
mely c-úzt. köszvényt. reumát. kéz-,7áb-,~ 
Iliit- is derékfájást, kezek es lábak gyen
geséget, fájdalmakat és daganat okai biz
tosan gyógyít. Ilalá.-a a legrövidebb idő 

alatt i-szlélhetö. Kapható : 

Dr. FLESCH E. H. 
„Magyar korona" gyógyszertarában, 

GYŐR, Baross-nt 2A szám. 
Másfél deciliteres üveg ára 2 kor. Huza
mosabb használatra vajjj »Családi" üveg 
5 kor. HJá<. vagy 2 •Gsiládi. üveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel 

küldjük. 

15 

Rheumát, Csúzt, Köszvényt 
föltétlenül es biztosan gyógyít a híres 

-és minden házban nélkülözhetetlen 

Dr. Arányi herknlesfürdöl 

R h e u m a - O l a j . 
Ajánlható kéa-, láb-.-hál-, null-es ,\v-
rokfaja-nal. ülés, erőltet,--, licauioila-ok-
nái, lülfaj.is .-. fülzúgás, fej- es fogfájás

nál. Kapható a készítőnél: 
BALLÁ SÁNDOR gyógyszertára 

H ó d m e z ő v á s á r h e l y Kossuth-tér. 
Ara e-') Üvegnek •-' K Frőlmüreg I 
K. -0 koptna- rendelt-.-IMÍ ingyen csoma
goló-; jMVin.-utve Papán'főraktár: 

Városi gvógyszerlái:. Fó-nlca 8. 

lórin tért tiszta gyapjuszövctlx'il 
mérték szerint elegáns kivitelű 
férfiöltöny, felöltő vagy téli

kabát 

Krausz F. és Tsa 
uriszabó üzlete 

B u d a p e s t , Kerepesi ut 69 szánt. 
Vidékre mintákat mértékvételi utasítással 

bérmentve. 

••^ Sok szenvedéstől szabadni meg, 
'fö ha megismeri az 

[ | U n i v e r s a l - F l n i d | 
bedörzsölő szert, mely enyhít: csúzt, §8 

[V] köszvényt, rheumát, fog- és fej- vjp, 
fajast es makacs borviszketegseget. -̂.V 

%iA A kiiiieriilt izmokat és idegekéi fel- fan. 
kT4 - ~ 
'Sjj1 lllllll 

i. amit számos elismerő 
i igazol. — Egy kis próba-

decis Üveg t h w Bvea ara 10 lill 
rm lill. — Főraktár: 
Bndapest, Török J. gyógytára 

W Király n. 12. és Andrássy ut 26. 
Z?i Vi.l.-kre :t nagy üvegei l K 50 I , 
K?j 12 kis_üveget 5 KVrt portó- és cso-
I . V 4 liiagolás'k.'.|l>egiiieiiti-en küld a 

„Vörös-kereszt" gvógytár Temesvár 

w 

i 
kV. 

i 


