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DUTKSEBVE 

Család és iskola. 
• (Folytatás.) 

... A legfőb 
tlen más tekintély 
Isten után a 

melyen min-
lápszik. ;-z Isten, 

szülők és j_ tanárob azok.-
kik iránt a t anu lónak érső sörbari tisz
telettel és szeretettet kell viselkednie. 
Iskolánk fegyelmi szabályai léi.mindjárt 

-a vallásos kötelességek t i tán a szülök 
és tanárok iránti kötelességekről" szól
nak: „ 3 . §. Minden tanuló, mivel Isten 
után szüleinek köszönhet, legtöbbet, 
irántuk vallj háláját és -szeretetét jó 
magaviselete é s szorgalma által igye
kezzék tamisitatii . I. A tanuló -az 
intézet minden tanárának az iskolában 
ugy, mint ezen kívül tisztelettel és en
gedelmességgel tartozik." Tekintélyt sze
rezhetnek a szülők és nevelő tanárok 
ugy, hogy a gyermeket rászoktatják a 
kapott parancs rögtöni, szinte gépies 
teljesítésére, ugy, hogy kérlelhetetlen 
szigorúsággal járnak el az engedetlen 
fiúval, ez esetben a tekintély alapja a 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dúlkgrevé Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide inlezendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemfi . j " nzillctekck. 
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szokás és félelem ; de erkölcsileg érté
kes.a nevelésben csak az a tekintély, 
mely szereteten; tiszteleten, meggyőző
désen alapszik. 8 ha valahol; hát áz' 
erkölcsi tekintély megszerzésében >zük-. 
'seges a szülőknek és tanároknak köl
csönös közreműködése, mert a tanulókra 
való erkölcsileg is - nemesítő hutásunk 
csak azon szeretettől és tisztelettől függ, 
amellyel azok irántunk viseltetnek. 
.Amely gyermek előtt a szülőnek nincs 
szereteten alapuló tekintélye és tiszte
lete, azt szülője nem is fogja jóra ok
tatni1: mert minden szülői jó tanács, 
parancs ellenszenvvel találkozik; a gyer
mek mindig azon lesz. hogy szüleinek 
akaratát kijátssza : ha nembujhalik ki 
semmiképen a parancs teljesítése alól, 
hát akkor is ugy végzi, hogy semmi 
erkölcsi haszna nincs belőle. Ugyanígy 
van.ez az iskolában-. Ha a tanítvány 
tanárát nem szereti s tiszteli, akkor a 
tanárnak is minden fáradozása hiába
való. A tanuló a munkát, melyet az 
iskola a tanuló érdekében megkíván,* 

mindenkor olyan tehernek fogja tekin
teni, melyet tanára önkényihg rak 
nyakára s azért e terhel le is rázza, 
amikor csak lehetséges. 

Az iskola épen azért a szülők 
iránti szerétéi ós tisztelet ápolására a 
legnagyobb gondot fordítja: A gyermek 
ki szüleit szívből szereti és ' tiszteli, 
iparkodik is szüleinek igaz örömet sze
rezni. A szüleinek igaz öröme pedig az. 
ha gyermekének jövőjét, boldogulási' 
munkaszeretete és jő magaviselete áll;:! 
biztosítva látja. Az iskolába a vallástan 
tanára az Istennek a szülök tiszteletére 
vonatkozó parancsára különös súlyt 
helyez, részletesen fejtegeti, iparkodik 
a tanulók szivére hatni, megbeszéli a 
tanulókkal a módokat, alkalmakat, hol , 
mikor s mivel teljesíthetik ezen szent 
parancsolatokat: utal a sok jóra, mely
ben á gyermekek a szülő által részesül
nek, a szent írásnak erre vonatkozó 
szebbnél-szebb példáira s az élet ta
pasztalataira, hogy a szülők szeretetét 
és tiszteletét mentől bensőbhé és szen* 

TÁRCA 
Vénasszonyok nyara. 

T — Szonett. — 

L i l a s z i n ül a sziklás hegyvidéken. 

K é k e s párát lehelnek erdei. 
'•R&m-; h u l l n a k a . napfény lágy-csépjei, 
Fehér felhő, mint csónak, száil a z égen. 

F i n o m pókháló r e z g a zöld Vetésen, 
^ít fénysáVokkal hint a nap teli. 

Árnyékomat lágy szőnyeg Öleli, 
S u g á r z ó dicskörét csodálva nézem:' 

A komor lélek bűVös álma e z . 

bétet sejtő szíV kéjes mámora: 
. A zord . a p ó mosolygVa ébredez. • -

A z eszi ökörnyál irnbokjgVa száll. 
H<iu i JÉ lay | a >z^lniwy ; s . s ig^^ 

A szemfődőt szőVi 9z Ős halál. 
r Ucryyesi Ferenc. 

Az édesanya. 
• Hiill a fának a:)eveler 
Mégis szól a fülemüle!' 

. Szól bizony és bánatos panasza, csatto
gása hangot vált'ki szivemből; a fájó vissza
emlékezés nyomán fakadó bús hangulatot. 

. Akkor is sárgult, peregve-koppanva hul
lott a fáról a levél, fújdogált az ősszi szellő 
s jobb házába szállott a költöző dalos ma
dárka.. Mi pedig, akik szereti Ónk s még most 
is szeretünk s mindvégig szeretni is fogunk: 
féltve őrző gonddal-sejtelmes, aggódó és 
mégis hizva-bizó reménységgel kísértük szi
vednek minden dobbanását körünkből távozott 
édes jó anyái A földre hullott falevélnek ki
keletkor más feslik ki helyén: a költöző ma
dárka is vissza-visszatér a fészkébe:: és í-n 
hiszem, hogy le is körünkbe térsz meg annak 
á'jiagy, annak a' fölséges, örökké viruló kir 
-keléinek, bíboros hajnalán. _ ' ' -
— . 4 a i t . t p mar lealtioziiU. vccvöiös foííó* 
églek még az égbolt peremén >r. bronzszínű 
fény ragyogott a hegyek ormain. Az őröm

nek-e, a fájdalomnak, a közeledő szenvedés
nek égö virágai voltak-e, mit tudom én'/! 
Egymás után gyúltak ki az égen a csillagok, 
egymás után aludtak ki a földön az ablako
kon át kivillanó másvilágok. Az alvégen, a 
nagy épületcsoportban egy ház csak itt 
nem alusznak : lient az alvóházban magános 
mécses ég. kivül leskelődik a sötét. Ily sokáig 
ébren vájjon mért van még az ifjú, sápadt 
lérfi, meg a megtört szegény, már sirni sem 
tudó jóságos nagyasszony? Beteg, van a ház
ban, vagy beteg: a szépséges, anyai szereiéi 
tének, vagy szivének áldozatul" esett drága 

ifjú asszony . . . • 
Puha, hószín ágynak dagadó párnáin 

mozdulatlan nyugszik bájos feje. Vért fagyasz
tón mozdulatlan. És ha egykor oly kedves 
arcára rózsákat nem fakasztott volna a sor
vasztó láz, bízván mondhatnám, hogy halálo
san, mozdulatlan'. Ám az ajkról elröppenő 
sóhaj, hogy élő fekszik ottiin. á -'halálosan 
elfáradt,j'.kfifiérülj élő. Egyszer - csak fölveti-
szeméi inegnyngfátja~ majd az énVSTTTyjatr., 
majd meg az urán s alig h.ilhatón rebegi: 

am 
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Celldömölk (a kőfaragóval szemben). 

Élvállal mindenféle asztalos munkát 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
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tebbé tegye. Az igazgató az év elején 
az iskolai torvények felolvasásakor, va
lamint egyes látogatásai alkalmával 
mindig lelkükre köti a tanulóknak a 
szüleik 'ránt való kötelességeikel. Az 
év folyamán is az egyes tanárok, főleg 
az osztályfőnökök, nem egyszer vesz
nek maguknak alkalmai, hogy egyese
ket és áz egész osztályt a szülők iránti 
kötelességek tekintetében fölvilágosítsák 
s Imzditólag, lelkesilőleg megjelöljék 
nekik az utakat és módokat, melyeken 
szüleiket megörvendeztethetik ugy. hogy 
ez rájuk nézve is az öröm. megelé
gedettség, boldogság ujabb forrásává 

- lesz. 
A tanulók nevelésének másik té

nyezője a tanári kar. Eredményes ne
velést csak ugy várhatunk, ha a tanuló 
ifjuság tanárai iránt is őszinte szerete
tet és tiszteletet érez. De a tanulók bi
zalmának és szeretetének megnyerése 
tekintetében, ami a fontos a nevelésben, 
hogy e nélkül eredményes erkölcsi ne
velést el sem tudok képzelni, a tanárok 
sokkal nehezebb helyzetben vannak, 
mint a szülök. Már csak azért is .mi
vel nem állanak oly közeli viszonyban 
a gyermekhez ; ehhez járul, hogy igen 
sok a tanuló az iskolában, úgyhogy a 
tanárnak nem áll ugy módjában az 
egyesek természetéhez alkalmazkodni s 
aszerint bánni velők, sokszor az egy
öntetű eljárás miatt, melyet a közös 
nevelés megkíván, sem teheti ezt-:-
hozzájárul ehhez még. hogy a tanár 
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tulajdünképen az. ki a tamiló munkás
ságát ellenőrzi és számon kéri tőle. 
Mindezen oknál fogva kevés deák van, 
ki niagától, ugy a tanárainak felvilá
gosítására mégis átlátná, hogy mennyi 
tisztelettel és szeretetlel tartozik nekik 
s hogy mi nehezet kívánnak tőle. az 
is csak az ö javára válik. A tanulók 
rendesen csak • később látják ezt át, 
sokszor bizony csak olyankor, mikor 
már késő. 

A tanárok tekintélyének emelésére, 
az íránluk való tisztelet és szeretet, 
ragaszkodás és bizalom fokozására épen 
azért magoknál a hínároknál sokkal 
többet lehelnek a szülök. Mindenek
előtt kell. hogy gyermekeik nevelésé
hen a tanárokai egyenrangú tényezők
nek tekintsék s ezt gyermekük előtt 
minden körülmények közt, minden 
alkalommal kifejezésre is juttassák. A 
tanulók nevelésében a szülők és tanárok 
közt olyan viszonynak kell lenni mint 
a családban a szülök közt. A család
ban az édesanya neveli leginkább a 
gyermekeket az ő szerető szivével, az 
atya, kit sokszor hivatalos teendői is 
távol tartanak a családtól, értelmével 
kormányoz és ellenőriz; az egyik szülő
nek támogatni kell a másikat, mert ha 
a szülők egymással folytonos ellenzés
ben vannak, ha ellenkező parancsok
kal, kívánságokkal egymásnak tekinté
lyét lerontják, annak kárát leginkább a 
gyermek érzi. Ép'azért tartozik a szülői 
ház és az iskola is egymást támogatni, 

Igen rosszul vagyok; hozzák he. ké
rem a gyermekeiméi. 

Könnyeit elfojtva, -torkán a zokogás 
görcsevei fordul ki a férfi s néhány pillanat 
múlva megjelenik az első alom eiles nyugal
mából fölvert öt apró gyerínek-áhrázattal. 
Szanaszét tekingetnek, mint riadó madárliókák 
s szinte öntudatlan engedelmeskednek, midőn 
édesanyjuk beteg-ágya . elé sorba térdelte
tik őket 

Ekkor még meglevő erejét összeszedte, 
fölül a beteg, szeme, az a beszédes, mosolygó 
szép, barna szeme előlép s az édesanyai 
szeretet lángjában lobogva, megnyugszik drá
gáin. Ks az imént alig hallható hang acélo
san csendül meg ajkain: 

- Kedves gyermekeim, a jó Isten úgy 
akarja, hogy meghaljak Belenyugszom. De 
egy fáj: hogy titeket itt kell hagynom. Gye
rekeim! Legyetek vallásosak! Szeressélek apá
tokat. Nagyszüleitéket. Ks egymást. Mert ha 

~- "^•Mn^iV'lli'JjL'"- ' ' ' e l 1 " ' " t"''duguljatok, 

Aztán megpihent: majd " szenteltvízbe 
'-mártottar ujját es sorttá minden gyéniiékét' 

megáldotta a kereszt jelével, a két leányt és 
a három fiút 

Csend, néma, • halotti -csend. Közbe egy-
egy elfojtott zokogás, a lélek tépő fájdalm.;. 
a l)eleg nehéz lélekzetvételc . . . 

— Ég veletek.' . 
Azután ismét csend, néma, halotti csend. 
— Édes kis leányom! . 
S a szenteltvíz*' csöppjei leperegnek a 

bájos ifjú lányka tiszta, hófehér homloká
ról a szeméből patakzó könnyek közé. 

— Téged sajnállak, téged elhagynom 
fáj legjobban. Xeked lesz most leginkább 
szükséged az édesanyára . . . 

S azután csend, néma, halotti csend . . . 
— Ég veletek' . 
S még egyszer és még egyszer megje

lölte homlokukat sorba a szentkereszt jelével. 
— Xe feledjetek, hogy bár elmegyek, a 

lelkem folyton köztetek, veletek lesz! 
— Ég veletek! 
S aztán csend. néma. halotti csend... 

. Kiment. De a lelke, az a tiszta, szépsé
ges, szerető lelke . velühk. és* köztünk maradt 
van és lesz! És őrködik' gyermekein. 

És ez ami vigasztalásunk. 
iL- i ln l l a -fának a -levele - -

Szól a bánatos lanasza, csattogása han
got váll ki lelkemből:á-'fájó"'visszaemlékezés
nek nyomán fakadó bús hangulatot 

— i b -
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kölcsönös egyetértésben lenni, meri ha 
az egyik lerontja, mit a másik épít. a 

tanuló a vesztes, ki igy lassankint 
mindkét nevelői tényezőt kezdi nem 
becsülni s a maga könnyelmű termé
szete szerint vesztébe rohan. 

(Folyt köv.) 

Haladás filozófia nélkül. 
Irta: Bárki József . 

Fellartóztatlanul, makacs következetes
séggel megy előre az emberiség azon az utnn, 
amelyet haladásnak nevezünk. 

A tudomány, a művészetek, a lársada-
dalom minden osztálya, minden rétege fut, 
rohan előre és az egész világot betölti a fej
lődés, a tökéletesedés, a haladás kétségbe
vonhatatlanul nagy és szép gondolata. Csak 
egy baj van. Az, amit már Rousseau is észre 

-vett: t i. hogy a haladás nem hozta meg az 
emberiségnek azt, ainit joggal várhatolt volna, 
az emberiség helyzetének, ugy az egyénnek, 
mint a köznek, az egész emberi társadalom
nak olyannyira kívánatos valamit: a boldog
ságot. De talán nem is várta ezt az emberi
ség? Ugy járlak az emberek, mint a világ-
kóborló angol, aki valahol a Himalája tövé
ben ázt a kérdést intézi magához: hát mért 
is jöttem én ide?! Hát mért is: hagytam ott 
a londoni palotám kényelmes dolgozószobá
ját éslmiért jöttem ide az. eget verő hegyek 
birodalmába? 

Az emberiség is megy, halad, tökélete
sedik. Azonban, 'ugy láts-ik, néha-néha az 
emberiség is lelteszi a kérdést s a jót magá
nak: hát mit is akarok tulajdnnképen, hát 
hova is akarok, eljutni . . . 

Ha majd sok-sok idő múlva, mondjuk, 
ezer év-'múlva, megírja valaki az emberjség 
fejlődéstörténetét, a mi korunkról ezt fogja 
irni: az emlieriség ebben a korban még nem 
állapította meg a célt, amelyre tűrekxzik, 
főképen pedig nem állapította meg az exz-
Jiűzökel, nem állapilolla meg az utal, ame
lyen n megállapított célra törekszik. Mert 
igy van. Haladunk, fejlődünk, de ez a hala
dás, fejlődés olyan öntudatlan valami. Tapo-
galódzás. Kimegyünk valahova, azután tesszük 
fel a kérdést: miért mernünk el. 

Kimegyünk útirány nélkül, azután az ut 
végén vesszük észre, hogy másfelé sokkal 
biztosabban, sokkal rövidebben célt értünk 
volna. 

Persze, ahány ember, annyiféle a fele
let erre a kérdésre: hát mi is az emberiség 
célja. Nagyon, de najrypn soká fog elérkezni 
az idő, mikor majd egységes felfogás lesz 
ezen a téren. A filozófiai irányok sokszor 
egymással homlokegyenest ellenkező elveket 
vallanak. Abban azonban majdnem mind
annyian megegyeznek, hogy a kultúra olyan 
valanu. amely parallel halad azzal az .-úttal,-
amelyet az ember a célja felé törekedve 

Annyi bizonyos, hogy a fejlődés, az évó-
lulio csak ugy lesz megfelelő, ha nem é.v 
abrupio. történik, hanem okszerüségi elvek 
alapján. Minden tudománynak megvannak a 
maga eszközei, amelyek nélkül csak igen fo
gyatékos eredményeket tud felmutatni. I h ü a* 
a tudomány, amely egy egészségesen, jól fej-
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lödö társadalomnál a fejlődés feltételeit meg
állapítja, nem szorul semmiféle'' ilyen esz
közre) Igaz, hogy ilyen.tudomány nincs Mert 
az, amit társadalom-tudománynak neveznek, 
ennek csak egy része. 

Előbb mondtuk, hogy sokféle hitvallás 
van az emberiség célját, a célravezető eszkö
zök természeté illetőleg, Melyik hát az igazi ? 
Péter a magáét, Pál szintén a magáét, a ke
resztény-világ |<edig szintén a magáét tartja 
helyesnek. 51i sa mi célunk? -A társadalmat 
a krisztusi filozófia lehető legideálisabb fo
kára vezetni és a társadalmat, annak minden 
kerekét, minden küllőjét a keresztény tanok 
szellemének megfelelöleg megalkotni. Olyan 
eszközök után kutatni, amelyek bennünket a 
célhoz vezetnek. 

A társadalom megy, .rohan előre fellar-
tózhatatlanul. — de filozófia nélkül. Eljön az 
az idő, mikor a haladásunk öntudatosabb 
lész. Már most mitőlünk függ, ennek" a kiala
kulandó öntudatnak karaktere. Álljunk talpra: 
Eleget aludtunk. 

HÍREK. 
Kossuth Lajos szobra Körmenden. 

• Szép ünnep volt* vasárnap Körmenden. Akkor 
leplezték le Kossuth Lajos szobrát Az ünne
pélyen jelen volt Kossutti Ferenc miniszter 
is. A képviselőházat Várady Károly, az orszá
gos filggetlenségi pártot Nagy Emil, a Dunán-

- tuli Közművelődési Egyesületet Szá=z József 
képviselte. Kossuth Ferencet áz állomáson 
Herbst Géza. Vasraegye alispánja üdvözülte, 
a város bejáratánál felállított díszkapunál 
pedig Dénes Károly a körmendi függetlenségi 
párt elnöke, egy fehérruhás kis- lány bokré
tát nyújtott át neki. A leleplezési ünnepély 
á gyászistentisztelet után 11 órakor vette 
kezdetét A szobor körül összegyűlt közönség 
elénekelte a himnuszt, majd Fülöp József ev. 
ref. lelkész, á szobor bizottság elnöke aki a 
gyűjtést kezdeményezte,-nyitotta meg az ünne
pélyt, utána Beck l-ajos orsz. képv. mondott 
ünnepi beszédet miközben lehullott a lepel 
s Kapy Bélaxa szoborbizottság elnöke átadta 
a szobrot Balatic-s Ferencnek. A közönség 
kívánságára szolt röviden Kossuth Ferenc is. 
Ezután jött a szobor megkiiszoruzása. Az első 
koszorút Váradi Károly tette le a képviselő
ház nevében. Az országban ez a 43-dik 
Kossuth szobor.-

Október 10. Az oly félelmetes kritikus 
nap, október 10-én átestünk és pedig minden 
nevezetesebb emóció nélkül. Mi celldömölkiek 
pedig absolute semmit sem észleltünk, még 
csak — földrengést sem. 

Uj rend a bábaképlökben. A vallás
os közoktatásügyi miniszter a héten leiratot 
küldött Vasvármegyéhez Ebben közli, hogy a 
hazai bábaképzőkbén a tanfolyamok időbeli 
beosztását megváltoztatta, amennyiben el-
rende|te. hóiiv ezentúl á téh tanfolyam «ep--

' -^OTBlíej^BtsejrtőLjaitúá^ét^ra 
folyam jiedig február elsejétől június végéig 
tartson. A miniszter egyben fölhívta a törvény-, 
hatóságot.-hogy* ezt az uj reftdet az összes 
községeknek megfelelő módon hozza tudomá
sára. • . ..'-~ Ss 

KEMENESALJA 3. oldal-

A drágaság alléul akciónak első sim-~ 
ptotnajat látjuk amaz intézkedésben, amely 
az alispán leiratában olvasható. Mig azonban 
áz atyai gondoskodás a hivatalos eljárás va
lamennyi procedúráján átesik, szép néhány 
esztendő telik. el. Mi ugyan nem akarunk 
pessimislak lenni, de sejtelmünk aligha fog 
bennünket cserbenhagyni. Nyilatkozzék Cell
dömölk nagyközség, igy szól a leirat, milyen 
intézkedéssel lehet a dr gaságot folytonos 
emelkedésében megakasztani, esetleg vissza-
fejlödésre birni. A piacon nem-e olyanko' 
drága a baromfi, ha sok a vásárló? Fonto-
sabb árucikkcinket küllőidre viszik, ahol jó 
art adnak értük, itthon mi csak ugy juthatunk 
hozzá, ha a termelés helyszínén versenyre 
kelünk a többetigérésben. Audiatur et altéra 
pars most megtörténik, de várjuk a radikális 
intézkedést is. 

Eljegyzés. Has- Vilmos helybeli keres
kedő eljegyezte Kell I leim kisasszonytSümegrÖl. 

Hivatalvizsgálat. T'akácli Márton fő
szolgabíró és Mersich N. számvevő f. hó 5-én 
szombaton a vönöcki körjegyzői hivatalban 
vizsgálatot tartott 

Baleset. Süle József magyargencsi lakost 
súlyos baleset érte. Midőn szekerével a me
zőről hazafelé ballagott ökrei féktelenkedni 
kezdtek, majd eszeveszett futásnak eredtek. 
A gazda, hogy ökreinek útját állja, leakart a 
szekérről ugrani. Az ugrás azonban oly balul 
ütött ki. hogy arcával neki ütődött az ut-
menti korlátnak Xuz.klásai oly súlyosak, hogy 
városunk kórházába kellett szállítani. 

Facsemeték ' adományozása. A föld
mivelésügyi miniszter az állami facsemete-
kertekből az 190R évi tavaszi és őszi erdő
sítésekhez szükséges csemetekészletejiel a 
kővetkező föltélelek szerint osztja ki a folya
modó birtokosoknak: A kopár és vízmosásos 
területek bcerdösitésére kért csemetéket telje
sen ingyen adják, a folyamodónak csupán 
a csomagolás, vasúthoz szállítás, lezrenkint 1 
kor.) és vasúti szállítás költségeit kell meg
fizetni. Kisbirtokosoknak kivételesen, méltány
lást érdemlő esetekben, a melyekről az illeté
kes állami erdőfelügyelöség tanúskodik, lakó
helyéhez legközelebb fekvő vasúti állomásig 
teljesen díjtalanul szállítják el a csemetéket 
H E . az erdősítések céljaira szükséges csemeték 
kiszolgáltatása után is marad készlet, másféle 
erdősitő célokra is adnak ki csemetéket, de 
csupán az átlagos termelő költségek, csoma
goló, vasúthoz szállítási stb. dijak megtérítése 
mellett Kisbirtokosoknak méltányos esetekben 
az árból 50 százalékot elengednek. A kellően 
fölszerelt kérvényeket december I5-ig kell az 
illetékes erdófelügyelőség.'khez beterjeszteni. 

A devecseri szolgabírói állás. A 
devecseri szolgabírói állásra a kiirt pályázati 
határidő alatt csak'egy pályázati kérvény ér
kezett be, dr. leiITy József közigazgatási 
gyakornoké. 

Magyar szivarkahüvely. Alulírott tudo
mására hozza a nagyérdemű köíönséitnek, hogy 

ti^^:.^nj»irossziv^rka-liiivelygyárai lé
tesített, amelyben a jelenkor legtökéletesebb 
gépen) kivíilo finom ininősejju._h.iz.at valamint 
a legjobb francia és egyptomi papírból készült 
ragasztás nélküli hüvelyeket gyárt amelyek
kel finomság, fehér hamu csekélysége, szag, 

iz és kiállítási osia tekintetében a legjobb. 
külföldi gyártmányokkal is győztesen verse
nyezhet A nála gyártott szivarkahűvelyek nem 
lesznek parafa- és aranyvégű szopókával el
látva, mert azt kézzel kell a szopókárá ra
gasztani, ez pedig mindig a tisztaság rovására 
esik és alkalmas a fertőző betegségek terjesz
tésére. Szíveskedjék jövőre az «Első ilolma
g y a r o r s z á g i papirosszivarka-luivelygyal • - bal l 
készült hüvelyeket használni s az üzletekben 
oly-szTvarkahUvelyeket kérni, amelyek á fenti 
cégjegyzéssel ellátott dobozokkal bírnak. Kéri 
továbbá ezen legkényesebb igényeket kielégítő 
hazai gyártmányt ismerősei körében is ter
jeszteni. Tisztelettel Első Délmagyarországi 
Papirossziyarka - Hüvelygyártás Thurónxzky 
Táiléné lika. -

Jóváhagyítt alapszabályok. A belügy
miniszter a celldömölki ág hitv. ev. anya-
gyülekez.eti iiőegyesűlet alapszabályait jóvá
hagyta. . 

Lapnak nyomdájában egy ügyes fal 
tanoncai felvétetik üzetésseL 

1908 ik évben tartandó heti és orszá
gos marhavásárok Celliémolkén. Január 
2-án heti marhavásár kirakodás nélkül. Február 
hó i'.-an heti marhavásár kirakodás' nélkül. 
Március hó 6-án heti marhavásár kirakodás 
nélkül. Március hó 9-én országos marhavásár 
kirakodással. Április hó 2-án heti marhavásár 
kiiakódás nélkül. Május hó 7-én heti marha
vásár kirakodás nélkül. Május hó Hj-.m orszá
gos marhavásár kirakodással. Június hó 4-én 
heti marhavásár kirakodással. Július hó 2 án 
heti marhavásár kirakodás nélkül. Augusztus 
hó ( ián heti marhavásár kirakodás nélkül. 
Szeptember ho 1-én országos marhavásár 
kirakodással. Szeptember hó 3-án heti marim-
vásár kirakodás nélkül. Október hó 1-én heti 
marhavásár kirakodás nélkül. Október hó 24-én 
országos marhavásár kirakodással. November 
hó 5-én heti marhavásár kirakodás nélkül. 
December hó 3-án heti marhavásár kirako
dással. Minden csütörtökön hetivásár sertés-
felhajtással. 

Órásboltban. 'IV Jani, — szól az órás 
az inasához, — mi a macska lőtte ezt az 
órát, hogy nem 01? — Azt nem tudom, de 
az bizonyos, hogy a mesterur példát vehwne 
róla hogy szintén ne ütne. Deres élclap szerk. 
Huszár Károly. Buda.iest VIII. Szentkirályén. 
28. Negyedéve 4 korona. 

A téláru vasúti jegyek igazolványai. 
A máv. igazgatósága az áll. és tvhatósági tiszt
viselők és nyugdíjasok részére féláru vasúti 
jegy váltására jogosító arcképes évi igazolvá
nyok az l'.líiN. évre f. évre f. hó (ókt.) 15-tól 
kezdve válthatók. A jelen évre érvényes iga
zolványokba befoglalt arcké|>ek újra nem 
használhatók, leliát minden egyes igényjogo
sultnak uj arcké|«et kell beküldenie. Az arckép 
előlapját első szélén (magán a fényképen) a 
tUlajdliósnak alá kell írnia. Az igazolványok 
kiállítására csak a_Máv. igazgatósága illeté
kes: kiállításért egy-egy igazolvány után egy 
k'orona fizetendő, melyet postautalványon kell 
ájBayTfőjiénz^ 
75V küldeni. 

- Gyilkosság. Sbmjénben szerdán, f. hó 
9-en reggel Moráczi István ah'gyonszúrla egyik 
haragosát. Györkös.,József ugyanottain lakosi, 
aki nyomban a helyszínen meghalt 
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Betegiegélyzó pénztári ügyek. A *z>.m. 
batlíVlvi kerüld betegsegélyző-pénztar n i köz 
fülesén vámsunk >i taggal lesz képviselve 
es |iedig a munkaadók részéről !•. a biztosí
tottak részéről 15;. taggal. Hogyha .delegoltak 
kik lesznek, a,mai^na|»>n tartandó választá
son fog eldűlni. 

Fertőző betegségek. Miként értesülünk 
Szentmiklósián • Lorokgyik uralkodik. 

Őfelsége köszönete. V honvédelmi mi
niszter leirata.éltelmében úíelscge mindazok- j az egyik Mayer Károly 

vázlatán kívül igen alkalmas volt szent István 
intelmeit — Békéli Rémig dr_ egyet. tanár, 
akadémikus jegyzeteivel — s a Szent Imre-
legendát közölni. Ezeken kivül — Karácsonyi 
János akadémikusnak is van tartalmas cikke, 
melyben'szent Imrének hazánk kormányzásá
ban való részéről ad igen okos gondólatokat. | 
Végül függelék gyanánt két-alkalmi enek..— 
kottaszedéssel együtt — fejezi be a könyvet. 

zékesfehérvári kano-

H i r d e t é s e k é t 
felvesz a kiadóhivatal. 

Nincs mindenkinek arany a 
torkában, 

minden értelmes ember,jtúu 

nok. a másik Kontor 
dicséri szent Imrét. 

. nak. akik VI éves uralkodói jubileuma alkal-
mából letesitelt lionv edaltlszli segélyalaphoz , 
adományaikká] és iigybuzgóságaikkal hozzá- ! 
járullak, illetve közreműködtek, köszönetét I 
fejezi ki. 

Nőtlenek és gyermektelenek meg- | 
adóztatása. Esztergom vármegye érdekes kör
irattal fordul a lőrvényhatóságkohoz. Az átirat 
szerint kívánjak, hogy azokat a költségeket, 
amely nek az 1893. XXI. törvényeik rendel
kezése szerint a városokra hárulnak, a fi és 

"7 éves kor között levő elhagyott gyermekek 
betelésével és segélyty.ésévci, ezentúl az állam 
fedezze és pedig olyanképen, hogy erre olyan J • 08Ö3/[*. sz 

hajó dalos lelkével 

489 sz. 1907.. vhtó. 

Árverési Mrdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-e 10:1 S-a-értelmében 
ezennel közhírréJeszí. hogy e szombat: 
I I P I V Í - királyi": törvényszéknek 1907 évi 

végzése következtében dr. 

de 'mégis 
úgy, mint 
arra, hogy; 

alapot teremtsen. Esztergom m. azt mondja, . seliei'ber Zsigmond ügyvéd által képviselt 
S £ M t f f í ^ j Heiuiler Adói. eelldóiuólki lakos felperes 
neveles terheit iiem érzik, ilyenek a nőtlenek | j avá r a Szvoboda karoly celldömölki lakos 
és a gyermektelen párok. Ezekre nem mel- | alperes ellen 344 K 75 f 8 jár. erejéig 
tánytalan a dolog, ba csak valakit örökbe j 1907 évi szeptember hó 20-án fogána-
nem fogadnak, hogy ily gyermekvédelmi alap j tositott"kielégítési végrehajtás Utján felfll-
teretntésé hez adó alakjában nozzá ne járul- , . , . ° . ,.• i f j • ,. i , . . . • 
janak. Bizonvos adózási kulcs- szerint lehal 1 M a l t *• ' ° 8 k :>' { ' • r , ' 1

 1 k ° V ^ 
megadóztathatok volnának a 28 éven felüli j-kézo ingóságuk, « . in : különféle bolti 
nőtlen lértiak. vagy gyermektelen özvegy fér- . árucikkek és bolti berendezés, nyilvános 
fiak es nők. épen igy minden házaspár, ha | árverésen eladatnak, 

házasságuk alatt gyermekük 

legnagyobb énekes, ügyel 
.légcső és a nyák meghű

lésétől magát óvja, vagy a már meglevő 
meghűléstől magát megszabadítsa. Kav-
féle valódi Minerál-Pastillák mindenütt 
használnak és csodát müveinek, ha az 
ember katarrustól megakar szabadulni. 
Ezért világos, hogy az ember minden 
meghűlésnél a legközelebbi gyógytárban, 
drogériában vagy ásványizkereskedésben 

IH \~2ö K.-ért egy doboz Kay-féle valódi 
M Sodenert vesz és előírás szerint használja. 

Eöügynökség: Magyarország és Ausztriára : 

¥ . Th. Gnntzert, Wien XII. 
UelghofprstrasstH}. 

Mindenszentekre 

koszorúk 
nem 

születnek. 
Szent Imre-emlékkönyv; születésének 

kilencszázados jubileumára összeállította dr 
"Vargha Dámján. A Szeiu-Isiváii-Tarsulal ki
adása Ara fú>ve 1 korona 40 fillér. Nemcsak 
nagy szolgálatot fog tenni ez az emlékk.'.uyv 
a szent Itiire-iiiinepét rendező-bizottságoknak, 
de kedves ajándékként adhatjuk barmikor 
fiaink es leányaink kezébe. A gondos össze-
állitotl ugyan első sorban csakis az első cél, 
a >zent Imre-üiH»e)tek- rendezésének meg
könnyítése vezette. £> ebben a tekintetben 
nemcsak derék, de alapos es kOrőllekintő 
munkái végzett. Gyermekversektől kezdve 
egészen Prohászka iltUikár püspök mlai szár
nyalású beszédéig. — ami maga is költemény. 
— színdaraboktól énekszámokig van benne' 
minden, ami ez ünnepek rendezéséhez szük
séges. A rendezőnek elég lesz felülni a tárgy
mutatót s tiu és leánygyermekek, elemi és 
magasabb iskolák, sőt körök e.- egyesületek 
számára bőven fog találni benne változatos 
anyagot. Sőt egy ugyanazon városban, három-
négyféle helyen is lehel e .ezérkönyv nyomán 
egymástól egészen különböző ünnepet rendezi. 
Mar a maga 'nagy, előnye a könyvnek, de 
fokozza értékét meg az a körülmény fs. hogy 
az adott költemények, színdarabok :-tb. leg-
nagyobbrésze e helyen jelenik még először. A 
könyv negyvennyolc dolgozata közül huszon
nyolc itt lat éWször napvjlag.it. 'Ez a fény 
•-t--.-t- -theséri Va-rtilw- rúiwneUségéi- e.s 

- -lííöaliiiAi • f.s rfin^aáTíözt.iii ánfaü jni-nnyP* 
sége k i e l é g í t i , sőt _ fölülmúlja az i lyen alka-
li 'itir.r k.-szilit- kftm-mkhez szalmtt-igényeket; 
örömmel kell ugyanéin elismernem a minő
ségről is. Pjabh kalh.ilikus költőink majdnem 
telje.- szambán sorakoznak.itt A prózai rész
ben Vargha H.unjau dr. hangulatos bcszed-

i jutányos árban, a legszebb -kivitelben 
élö és preparált virágokból, páiinaioml. 
stb. díszítésekkel a legkényesebb igé
nyeknek teljesen megfelelőleg készíttetnek-

Mely árverésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1907. évi V. 338/2. számú 
végzése folytán 341 K 75 f. tőkeköve
telés, ennek 1907 évi szeptember hó 
5-ik napjától járó (>% kamatai és eddig 
összesen .60 K 05 till. bíróilag már meg--
állapított költségek erejéig. Celldömölk 
községben alper.is üzlethelyiségében 1907. ma , • , . ,, 
évi október hó 2i. napjának délelőtt laözetes megrendeléseknél az 

M ó r G y u l a 
miikertésze lé ben CELLDÖMÖLKÖN. 

9 Órája határi.lóul kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozok ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX...l-e'. 107. 
és 108. g-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a 'legtöbbet Ígérőnek, szükség 
eseten becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben uz elárverezendő ingó-
siigokat mások is le és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX, f.-c 
120. S értelmében ezek javára is el
rendeltetik. 

Kelt Celldömölk. 1907 október 12 

Záborszky Sándor 
kir. bir. végrehajtó. 

árak olcsóbbak! 

CSAHNOK 

T A L I S M A N 

Bnn és bűnhődés. 
Elbeszélés). 

Irt..: Bévárdy Gyula. 

U. 

Egy hü cseléd. 
'Fo ly ta tás ! 

Sédéynek szokása volt az istállóba 
menni és ekkor az öreg dánossal el-elbeszel-
getett. A fentebb leirt jelenet utan ugy hal 
hónapra a következő párbeszéd folyt lé kö
zöttük: 

Mikor irt a fia katonáéktól János? 
A mult héten nagyságos uram. Öröm 

mel újságolta, hogy Hollósy kapitány urnák 
lett a privatdinere. 

.— tlollósyi ismerem — szólt elgondol-; 
kodva Sedey._J.ij_li.iijy_mondta. Majd h-dT" 
neki. hugi-'a. limai jóLbánjon! -~~- . . 

'- — Nincs a fiúnak semmi baja"iiág'y-.t-
gos urani, hacsak az nem, hogy nagyon sze
retne már haza jönni és megtartani a lak •> 
dalmát. 

- Ha jól emlékszem, választása 
Szabóek leányára cselt. 

http://napvjlag.it
http://Sedey._J.ij_li.iijy


41. szám. 
5. oldal 

i — Igen^nagjsáttf^aratn. Mi sem va
gyunk választása elleirTTHtíi jó, dolgos, szolid 
leány, , 

• i - Nos és mennyi ideje-van még hátra 
a fiának? 

— Félesztendeje. 
— Jól van János. Ha lia kiszabadul, 

megteszem öt vadászomnak. Az öreg Havele 
kának úgyis terhes már a hivatala, nyugalomba 
lógom küldeni őt. Majd még a , nagyságos 
asszonnyal is megbeszélem a dolgot. 

— Akkor ez a szép terv nem is fog 
megvalósulni nagyságos uram. 

— Miért János V -
— Csak. Jobb, ha nem szólok seintnil. 
-— De csak szóljon bátran. Talán azt 

hiszi, hogy féleségem Havelka helyére mást 
akar? 

—:• Ha már ugy eltalálta nagyságos 
uram, hát igen. * 

"* — Í}f vájjon kit? Nem tudja János? 
: — De igen. véletlenül hallottam a'niult-

ligetbe kocsiztunk. , 
— Apropos. Maguk az utóbbi időben 

sokszor mennek a ligetbe, pedig az már ilyen 
késő őszi időben nagyon elhagyott hely. Meg 
is mondom a feleségemnek, hogy kei essen más 
helyet. 

— Nagyságos .Uram! Hü cselédje vol
tain, áz is vagyok. Xem tudom mar tovább 
elhallgatni a dolgot. A nagyságos asszony he
lyett inkább Adorjánházy nagyságos urat Kérje 
meg, hóg'j ne járjon annyit a ügette. Akkor 
majd a nagyságos asszony sem jár oda 
annyit. 

— Hogy mondta János? szólt meg
ütődve Sédey. 

— A tiszta igazságot beszéltem nagy
ságos uram. 

Mikor a ligetbe megyünk, rendszerint ott 
van Adorjánházy ur kocsija is. Persze vala
mivel távolabb, eltakarva, hogy he láthassam. 
A • nagyságos asszony aztán arrafelé sétál s a 
napokban láttam, hogy Adorjánházy ur. ko
csisa — az akit a nagyságos asszony Havelka 
helyére Szánt — az irányt mutatta, amerre 
ura várakozott. 

,— Honnan tudja ezt János? 
— Onnan tudom, hogy láttam — szolt 

nyugodtan János, becsületes szemét urára 
függesztve. 

— Az lehetetlen! Adorjánházy fiatal 
házas, az ilyen aljas dolgot nem cselekszik. 

— Jól van nagyságos uram. Ne is lágy-
jen énnekem. Győződjék meg maga. 

Súlyos gondokkal terhelve hagyta el 
Sédey az öreg Jánost. Bezárkózott szobájába 
és nem jött ki onnan egész este. Késő éjfé
lig -dolgozott. írásait rendezte, mint az olyan 
ember, aki nehéz időkne': néz eléje. 

III . . . . 

A bfia. 

Adorjánházy az irodájában dolgozott, 
amidőn kopogtattak.:- • * * r ~ 

Kicsoda: fali lépett'be. 
' Mit hoztál Pali? 

;— Sédey nagyságos asszonytól választ 
a levélre. 

— Jól van Pali. Add csak ide. Ha kel
lesz, majd csengetek érted. ' 

— Nagyságos uram' Egy kis mondókám 
is van. Haj van. 

• • Micsoda baj? ' 
' — A János sejt valamit. Mikor a le

velet elvittem, gondoltain magamban, meg-
b; rátkozoin vele. Az istálló felé mentem s 
abból hangokat hallottam. Megadottam; Az 
öreg János hangját vettem ki. meg a Sédey 
nagyságos urét. 

— Nos? Es? — szólt türelmetlenül el
halványulva Adorjánházy. 

— Tisztán hallottam, mikor az öreg 
János ezeket mondotta: >a nagyságos asszony 
helyett inkább Adorjánházy nagyságos urat 
kérje meg. hogy ne járjon annyit a ligetbe. 
Akkor majd a nagyságos asszony sem jár 
oda annyit.. .Mikor ezeket hallottam elsiettem 
onnét, nehogy észrevegyenek és a gyanú még 
nagyobb legyén. Mert gyanakodnak most már 
nagyságos uram. ló lenne egy időre távol 
maradni az asszonytól. 
' — Köszönüin l'ali értesítésedet. Nesze 
itt e bankó hallgass. - ; 

""—'• Abban nem lesz hiba nagyságos 
uram. 

Aliig távozott el Pali, Adorjánházi gond-
terhesen simította meg homlokai, majd töp
rengve sétált fel-alá irodájában. 

—"" Legénykori kalandomat tolytatom 
házas ember koromban is.. Megcsalom " az 
engem szerető hü feleséget. Más feleségével 
járok tiltott rendez-vousokra. Izgat módfelett 
engem is a veszély, de ő ha aggodalmaim 
támadnak, megnyugtat mindig 8 csak arra 
kér, hogy egy kicsinyt szeressem, akker ő 
iriár boldog. Az ö bünkörében én is az va
gyok. Szeretem oly vadul, mint ó szeret 
engem. De mikor elhagyom, megborzadok 

tettemtől. Kn Istenem! Hát lehetséges, hogy 
egy ember egyszerre két lányt szerethessen 
olyan bensőségteljesscn, hogy mindegyikért, 
képes legyen odadobni életet, vagyont, becsü
letet, mindent?! t'gy kell annak lenni, köh'tn-
ben én sem cselekednék így. Véget kell sza
kítanom e viszonynak. De nem tehetem. Ha 
csak reá gondolok is, nem tudok elszakadni 
tőle s vakon rohanok a saját vesztembe. 

Zsebébe nyúlt. K«zébe—akadt a levél 
Kiuos töprengését feledve lázas izgatottsággal 
szakította fel és olvasta: 

Te édes szerelmem! 
•Szeretlek, imádlak. Téged látlak az ég 

kékjében, a napsugárban, a madár dalban, 
a csillag fényben7"ax éuek varázsában, az 
ürömökben, a boldogságban. Másra mint te 
reád, gondolni nem tudok. Rabja vagyok 
édes két szemednek, csengő hangodnak. Te 
vagy az én egész mindenségem. 

Emlékezzél első* találkozásunkra. Te 
kíváncsian, hidegen néztél reám és én mégis 
megvettem szivedet, bizalmadat mikor 
menyasszonyodról megemlékeztem. Azóta 
te is rabja, vagy szerelmemnek—s imádsz 

"| engem oly nagyon, oly forrón, miként én 
tégedet. 

Erre a szerelemre kérlek, "jöjj el hol
nap délután 4 órakor újra a ligetbe. -
j Hű emberem a Pali — akit te kér
temre felfogadtál — majd elhoz. 

Jöjj édes üdvösségem! Várlak epedő 
szomjas ajakkal-. "~ - — ••• 

A te örökre szerető 
-- Margitod. 

Mikor Adorjánházy ezt az izzó szenve
délytől megirt levelet elolvasta, felkiáltott: 

Jöjjön bármi, történjék aminek történnie 
kell: elmegyek! 

;.•••'•• (Folyt k « v ) • 

C$2 » M E G N Y Í L T 
P G á s p á r K á l m á n 

hygienikns l o d r á s z - t e r m e CELLDÖMÖLK D|-kávénázzal szemben. 

Állandó raktár: 
7*T 

Rogcr és Gallet-féle Párizsból ibolya stb féle illat 6—12 K-ig. 
Roger és Gallet-iVle linóm szappanok I 6 0 - 3 K-ig drbonként. 
Hanbert-tele (Párizs) rizsporok és ereinek, különféle válogatott 

illatokban drbonként 1'40—4 K-ig. V 
Maubert-fele 3 és 4 Leichner l t iO és 2 H). K. Kielhauszer-féle 

abázia 2 K. Margit (Földes-féle) 1.20 K, rizsporok. 
Kielhaiiszer H.-féle illat mindennemű illatban 2—10 K-ig. a leg

dúsabb választékit szappatiaiból különféle válogatott illatokban, mik külö
nösen felemütésre méltók: Ibolya glycerin 1 20 K, Szelence (Fliedcr) 
140 K, Széna (világhírű) 160 K, Speick 1 K. Tojás-olaj . nagy 50 f. 
és gyermekszappan 60 -f — és az összes szappanféléi raktáron. 

Margit-crém 1 K 
Brázay-féle Calogén drbja 60 f. 
Kalodont 70 f Szalycil szájvíz 140 K. fogpor 40 és 80 f, 

Dr. Róbert Grensll-féle nri, nói és gyermek-fogkefék, melyekért jótállok, 
hogy szőre soha nem. hull ki, 1—2 K ig Petral-víz 250 K, a haj ki
hullását meggátolja és a fej-korpát teljesen egész bjztosan eltávolítja, 
egyedül csak nálam kapható. Gáspár-tele bajuszkötök l és 1'50 K. 
Tlszaüjlaki Brilliantinol7T7ajti^edrök,^ntzetl Rujlcóiftter 
Huba-féle kinyomó fehér és barna színben, kölni vizek, Tátrafüredi 

fenyő illat, Kielhauszer-féle szoba füstölő, j iói óvszerek, 
Francia gumi különlegességek, szigorú titoktartással. J 



6. oldal 

Egy jó családból származó Hat, aki 
már a 15. életévét betöltötte, 

kéményseprő-tanoncnak 
'-felveszek. 

Bővebb felvilágosítással Landherr József 
ezelldómölkí kéményseprö-uiester szolgál. 

KEMENESALJA 4 1 . s z á m . 

Egy csinosan bútorozott 
kfUönbejáratn utcai szoba 1 2 vasúti ur 

részére azonnal 

k i a d ó . 
Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Egy ügyes fin 

t a n o n c u l 
fiiszer- és g a b o n a k e r e s k e d é s b e 3 évi 

tanulói időre felvétetik Heimler Adolfnál 
CZELLDÖMÖLKÖN 

B é r e s S á n d o r 
nri és női cipész 

CELLDÖMÖLK, Rossut-n., kőfaragóval szemben. 

Készit a mai kor igényeinek teljesen megfelelő férfi-, 
női- és gyermekcipőket jő anyagból, mérsékelt áron. 

= Vadász- és lovagló-csizmákat, továbbá fájós lábakra special cipőket. 
Javítások pontosan és játany.os áron azonnal eszközöltetnek. — Mindennemű eipötiszlitó szerek legjntányosahh árakon ' 

Férfi-szabó divatterem. 

Tisztelettel hozom Celldömölk és vidéke n. é közönségének tudomására, hogy folyó évi szeptember hó 3-án 

Celldömölkön, a Kossuth Lajos-utcában (Simon Sándor nr házában) 

f é r f i - s z a b ó d ivat termet 
nyitottam. 

Készítek a mai kor igényeinek megfelelő polgári-, papi- és 
egyenruhákat. 

Bel- és külföldön szerzett több évi tapasztalataim folytán azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy in. tisztelt 
rendelőimet minden tekintetben kifogástalanul kielégíthetem. 

Kitűnő "francia szabás! — Mérsékelt árak! 

B. i i H ^ Í ¥ a ^ - í t t : k é í v e . vagyok- ". kiv.tisztelettel 

N é m e t h L á s z l ó 
i iri-szabó 

. Xvo,„a,„ti Dmkerevé Náud .r;knnyv«iy..mjláj*!an bmomátM 


