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•egjelen minden vasárnap reggel 
Előfizetési ára: Egész évre s korona, félévre i 

korona, negyedévre 2korona. 
Kgyes szám ára darabonként 20 fillér. 

Fcielös szerkesztő: 

D I N K G K E V E NÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide intézendő! a szellemi reszt illelö közlemények, 

hirdetések és mindennemű penzilletékek. 

Karácsony! 
'Zimankós, téli áz idő. Csendes, nioz 

i lnlallan a táj. Nincs" csalogány, mely 
énekelne, nincs kis virág, mely" nyi la
dozna, nincs arany kalásztenger, mely 
rengene,, és nincs árnyékos fa, mely 
bólintgatna. Még sápadt, hervadó lomb 
sincs niár. Lehullott s amig zörögtek, 
zizegtek, a puszta fák, mind elsodorta 
a szél. Á nap, arany sugaraival ritkán 
tör keresztül a- szürke köd borongó 
fátyolán. A bárányfelhők mögött buj
kálva lassan lejebb-lejebb esik s mig 
azok széle halvány biborszinben ragyog, 
addig ő tüzes fejével a távoli hegyek 
mögé bukik. A hófedte ormok ezersze
resen verik vissza az utolsó sugara
kat ' . . . A felhők pirja lassan elvész 
és leszáll sötét árnyával az alkony. A 
kétes félhomály mind sötét-sötétebbre 
váll és végre beáll az éj. A csillagok 
ezrei ellepik a tiszta' eget és halvány 
fényükkel beragyogják a csendes léli 
éjszakát . . . Most hirtelen csillag lá
mád ' , bevilágít a sötét éjbe és fényé
nél' felcsendül: 

• Dicsőség, mennyben az Istennek. 
Békesség, földön az embernek.* 

•Régen, — nagyon régen— sötét
ben, bizonytalanságban tévelygett az 
emberiség. Az emberek hite kihalt, re
ménye szétfoszlott s amig rózsás pár
nákon hentergett a vétek: bukott, egyre 
bukóit az erény. Bár a léháké volt 
akkor a világ, mégis akadlak emberek, 
akiknek szive a silány időkben is tiszta 
maradt, akiknek lelke nem eselt két
ségbe, hanem reménynyel tellett s akik
nek szeme áthatolt a sötétségen s látta, 
látta, hogy az ég halványan dereng. 
Akadtak emberek, akiknek lelkében va
lóra vált egy sejtés, akik Jjtfjjjj feledték 

az isteni Ígéretet, akik hirdették vész
ben, Viharban, h o g y lesz idő még. 
amely' uj lelket ad a vénhedt világnak. 
Akadlak emberek, akik várták a meg
váltási fényes -ünnepet. És nem hiába 
vállak. Bár addig sok reménylö szív 
szűnt meg dobogni, végre mégis »csil-" 
lag támad c-t,, mely bevilágolt a sülét 

éjbe. Fényár öntötte el az égboltot s 
amig végtelen kárpitja megrepedt, ott 
állt glóriás fővel a >Rbsanná4« zengő 
angyalok között a Világ teremtője — 
az Atya . . . l e n n a földön pedig 
pólyába takarva ott feküdt egy istáló 
jászolában, — körülvéve az őt imádó 
pásztorokkal, —a világ megváltója — 
a F I M . . . A z angyali ének pedig fel
hangzott az éjben: 

»Dicsőség mennyben az Istennek. . 
Békesség földön az embernek:* 

»- * 
• •'. 

Hideg, téli éjszaka van. Az itt-ott 
haladó emberek lépésének dobaját el
fogja a lágy hó. ügy tetszik, mintha 
nesztelenül, némán egy-egy árnyék su
hanna tova. Amig mindig több és több 
lesz a mozgó alakok száma, egyszer
esük elkezd kongani a toronyóra. Éjfél 
van. Megkondulnak a harangok s amint 
hangjuk búgva rezg tova az éjben, 
mintha azt búgnák: »Krisztus Jézus 
születette . . A templomba pedig száll 
az ima, zeng a zsolozsma: 

>Dicsöség mennyben az Istennek. 
Békesség földön az embernek.* 

A hivők ezrei áhítattal éneklik, de 
vájjon hányan értik, hányan érzik, hogy 
e kél sorban benne van az Isten min
den parancsa. Vájjon hányan tudják, 
hogy e két sor a világ legszebb éneke. 
A legszebb, mert hol van az a hymnus, 
amely csillogó szavaival, magasztos szár-
nyalásávalj*bban dicsőítené az Istent, 
miiil e két sor. Vagy hol van az a hév 

szeretet, az a biztató remény, az a 
csüggedetlen hit, amely több békét, 
boldogságot hirdetne, mint e két sor. 
És mégis vájjon hányan értik, hányan 
érzik azt, amit e két sor mond. Pedig 
épen most kellene soknak érteni, most 
kellene soknak érezni. Igen a mostani 
időben, amikor az átok és bün porba 
sújtja a világoT ániikor minden, ami 
szent, sárba van tiporva, amikor a bün, 
a. dölyf, a hitványlelküség kényelemben, 
jól él s amikor a szenvedés, a nyomor 
tanyáz a becsület helyén . . . Vájjon 
hányan értik, hányan érzik azt, amit 
érteniük, érzeniök kellene? Emberek! 
Szegény vagy gazdagok! E szent ünne
pen értsétek meg azt, amit az a két 
sor mond. Szálljon szeretettel szive
tekbe a kéklő mennyégen ragyogó fé
nyes csillag sugara. Szivetek gyúljon 
tőle lángra örök, szent eszményekért. 
Dolgozva, munkálkodva egyesüljetek a 
szeretetben. Legyen az egész világ egy 
csalaS s~iákkóTTnajd mindenki megérti, 
mindenki megérzi azt, amit e két sor 
mond. 

• Dicsőség, menyben az Istennek. 
Békesség, földön az embernek.« 

A drágaság és a mezőgazdaság. 
A kormány megmozdult, a hatóságok 

ébredeznek, a gyárasok — saját zsebük ja
vára nyilatkoznak, a közönség pedig majd
nem belefullad a sok jóakaratba, - - mivel
hogy a >jóak. rat• nem tud rajta segíteni, 6 
maga pedig nem tudja, nem sejti, hogyan 
segítsen magán. 

De hogyan is? Mit tehet pl. egy iparos, 
vagy kishivatalnok, egyszál.egymagában? De 
tehet a gazdaközönség. Ismételten hangoztat
juk már, hogy ezeken fordul meg a kérdés 
egész' mivollja. Ne arra törekedjék a gazda, 
hogy szemterméssel.iparkodjék felszínen tar
tani magát, hanem egy-két holdon kísérelje 
meg a kertművelést. Ha egy fej salátát akár 

R A C Z G Y U L A 
épület és" bútorasztalos 

Celldömölk (a kőfaragóval szemben). 

Elvállal mindenféle asztalos murik 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
ál'On kéSZiti Javításokat gyorsan és pontosan eszközl i 



2. oldal 

egy fillérért tud forgalomba hozni,'-tobb' 
baszna tesz. mint akar a 75. kilós bácskai 
búzabot. Eső sorbah arra kel l törekednünk, 
h.igy itthon legyen mit enni. még pedig tűr
hető árun, arra, hogy UO m i l l i ó mm. bu
zid tudjunk a küllőidre vinni. 

Ilyen irányú mezögaedasági felfogás 
segíthet csak a gazdán é s a közönségen. 
Dgyan ki gondol arra. hogy pl egy hold lenne, 
vagy l e i r - i i ültetvény legyen? Ugyan ki merné 
megkísérlem, hogy egy holdon paradicsomot, -
vagy céklát, vagy hagymát, salátát termeljen? 
Pedig bizony egy hold torma is megéri, hogy 
a tulajdonosát kinevessék -érte, — de csak 
áddíg, mig a hasznát nem látják, pedig nagy 
ez a haszon. Kzer korona szép pénz. 

Lássunk egy p e l i l á L Azt irja a földni. 
miuister budape-ti gazd. tudósítója, hogy egy 
bolgár kertész Budapest mellett egy hold 
homokföldről 1780 kor.* tiszta hasznot nyert 
egy é v alatt csupa kerti zöldségért. Kell-e 
ennél nagyobb biztosíték. Az bizonyon, hogy *tj 
pl. a búzával csak h á r o m heti munka van, 
De hát-az-l Ir- |>ten c » a k a munkáért fizet, 
nem a tétlenségért. 

A burgonyái már merik boldszanira 
ültetni, de tulajdonképen csak a gyárak, 
szeszfőzők részére: igy vagyunk a répával is. 
I'edig de nehezen barátkoztak meg vele . Bi
zonyos, hogy ez mind j ó talajjavítást kivan, 
sok inunkat leköt, vagy mint l'ápán mondják: 
hajlott dereka legyen annak, aki .zöldséget 
termel, l le ha ezt nem termelne, ugyan mit 
is C s i n á l n a a löldíuives. Ily kis batá
ron — aránylag kicsi - szemtermejésböl 
nem lehetne megélni: i t t is látszik léhát a 
kertszerti művelés nagy haszna: kis terület-

. bői nagy hasznot csinálni. I'edig ez kettős 
érdek, a kertészé és a közönségé. 

A varosokhoz, vasulakhoz közelfekvő 
gazdaságokban tehát kíséreljék meg a kerti 
növények tömeges termelését. Egy-egy táblá
ban egyféle, de igazán a talajnak megfelelő 
vélemény tenyésztése legyeit a jelszó. . 
X» becsQlje a gazda túlságos sokra a z ő 
földjét. A kavicsos, kiaszott agyag ne akarjon 
a fekete televény földdel versenyre kelni.Meg 
van ennek -is- tmtia't i;-. a m a g a növénye és 
a baszna. " '"" --'-' — 

Egy példát hozunk lel. Az agyik duna-
iucllvtti városban egy előkelő urnák a többek 
között : Í magyar liold szőleje volt. Nagy bor
termőhely az. a város. De ez az ur átlátta, 
hogy neki az a szőlő nem hoz hasznot — 
Az egész három holdat beültette korán érő 
nagyazeinü ribizkével. Egy héttel hamarabb 
tudja Becsbe szállítani, mint a pozsonyiak, 
kap kilójáért 15—10 krajcárt. Háromszor, 
négyszer annyi a jövedelme, mint a szőlőből 
volt, pedig először kinevelték érte. 

Ebből lehet okulni, c s a k szakítani kel l 
a helytelen közfelfogássál. 

K E A I K N r i S A I J A ö l . szám, 

esett és azt nioiul|ák. hogv azon a helyen 
az aszfalt a.„nagy sulylól behorpadt.* 

Valaki azt állítja, hogy a celli 
csatornázás kifogástalan. (No hát kifo
gástalan??) 

Valakit a vasimapi nagy szél csak 
hétfőn reggel ftijl liaza. 

Valaki azt állítja, hogy a Szent
háromság-tér • és a Sági-Utca sarkán az 
aszfalt átjárónak felél elfelejtették meg
csinálni. 

Valaki nagyon szeret alsózhi, pe
dig csak ritkán nyer. (No hát nyer??) 

Valaki azt hiszi, hogy nemsokára 
többeíT lesznek a kávéházban a cigá
nyok, mini a vendégek. 

Valaki a héten* elvesztett égy fo
gadást és mégis ö kapott valamit. (De 
mikor?) _ 

Valaki azt állítja, hogy Cellben az 
utcákon fit) lámpa helyett csak fi ég 
esténként. 

Valaki tegnap este az Uj-Kávéh.áz-
ia~fi aztr állította, hogy Towií 

Toncsi. nem nö. hanem férfi. "(Ne 
mondja!) 

- Valaki. — 

illle-
ikezo 
Most 
atság 
mulat 

'-!' a 
ikernj* 
: i'Z.on-
tiszta 

alapja 
.halit-

H Í R E K . 

Valaki..-. 
-•' ? a !Mhiia1ti Jtzl- álfll'a, nogy a- cei)T]eg-
pálya nem akar befagyni és ezért a 
járdákat akarja az egyesület a korcso
lyázás céljaira kibérelni. 

Valaki a héten a sikos járdán el-

Lapnnk tisztelt előfizetőinek, barátai- , 
nak zavartalan boldogságot nyújtó, kellemes, f 

kedves karácsonyt kívánunk ! i 
Kinevezés. Haulcr János, helybeli szol- | 

gabirösághoz beosztott közigazgatási gyakor- j 
nokot. Visvarmeg\t fnispanj i liszttiitbeli .' 
szolgabirövá nevezte ki. 

Villanyos ügyek. A villanyvilágítás l 
ihíye elég kedvező stádiumba jutpll A'szerző- | 
dés-erre nézve városi-hatóságunk és a Ganz- J 
gyár között megköttetett és éz közszemlére | 
van kitéve. Ha a kereskedelemügyi minisz
térium felülbírálja, a törvényhatósághoz fog 
felterjesztetni ratifikálás vegeit. Hisszük és 
reméljük, hogy most már nemsokára ki fog
nak gyúlni a villanyos lámpák. 

Szegények karácsonya. A karácsonyi 
ünnepek „alkalmából városi szegényeink némi 
ajándékot szoktak kapni. Ez. ajándékoknak az 
elöljáróság állal való szétosztása f. ho 2:1-án, 
hétfőn délutén fog megtörténni. 

„Helyiségnévtár." cím alatt Gábriel 
Ágoston könyvnyomdája és papirkereskedése 
kiadásában éppen most jelent meg egy füzet, 
mely tartalmazza Vasvármegye területén tekvő 
városokat, kis- és nagyközségeket, az ezekhez 
tartozó pusztákat, majorokat és telepeket a 
legújabb elnevezéssel, az illető postaállomások, 
községi és körjegyzői, szolgabírói és adóhi
vatali székhelyek megjelölésével. Ezen •Hely
ségnévtár, iiélkülözhetlen körjegyzőknek, köz
ségi elöljáróknak, kereskedőknek, iparosoknak, 
sőt magánegyéneknek isJisczcállüottaMamer 

Ara'-ttr liTieF"pöLsTáirkii!dve Tiólíllér. Kaptóíó^ 
Gábriel Ágoston könyvnyomdájában és papir-
kereskedésében Szombathelyen. 

Torokgyik. A torokgyik-járvány Kenyé
rit vette útjába és ott szedi áldozatait 

„Vasutasok bálja. Ki ne emlékeznéd 
mult évek ama derűs, gondtalan. urJám 
óráira, melyet a. vasutasok fényes sikerű b-jj. 
ján. élvezett A rendezőség fáradságoi n e m 

ismerő törekvései mindig oly sikert ii 
nyezétt, melynek erkölcsi hatása a köv 
évek bálján mindig megnyilatkozott, 
hjár mindenki tudja azt. hogy ez a mi 
oly színvonalon áll. mely emelkedést 
évről évre. Semmi kétség az iránt, Inj 
megindult mozgalom a legfényesebb 
jár most is. A vasutas bálát a, folyó 
han február hó 1-én tartják meg és 

jövedelem részben a szövetség külön 
javára, részben pedig a dukai Takác 
szóbor alapja javára fordillatik. 

Bún és bűnhődés C.^Gsariiok-rovatun-
kal jövő számunkban folytatjuk. 

- Járványos betegségek. Kissómlyiíu és 
Xagysiinonyiban három hasi hagy máz-inc-g-
betegedés fordult, elő. 

Tombolaestély. Karácsony második 
napján e.-te az Uj' kávébáz helyiségében nagy 

alik.—Az—erre vonatko 
hirdetést olvasóink lapunk frirdelési roratá-
ban találják. 

Vasutasok karácsonya. A vasutas 
szövetség helybeli kerülete Ticmes hivatásá
nak elismerő módon' felel meg. Egész év
folyamon keresztül alkalmazottak özvegy'-nek 
és segítségre szoruló tagjainak állandó _ és 
rendkívüli pénzbeli segítséget nyújtott, ka
rácsony szem ünnepe alkalmából pedig szo
rult viszonyok köz itt élő tagjai gyermekei
nek ruhákat adományozott. Mint értesülünk, 
a ruhák kiosztása l i l é n történt meg szűk 
körű. de olyan megható aktus kíséretében, 
melynél meghatóbbá! mar csak az uj ruhát 
elnyerő gyermekek őszintén nyilvánuló öröme 
kelthet 

Negyvenezer magyar könyv. Két hó
nap előtt egy szürke könyv jelent meg a 
könyvkereskedések és trafikok polcain : Kényes 
Lászlónak -A társadalom és á nemi kérdésig 
röl irolt vaskos füzete. Ez a kis könyv a 
maga közvetlenségével, tartalmának rendkívüli 
érdekesség!] adataival és fejtegetéseinek me
rész, de világos logikájával s. tegyük hozzá 
még : olcsóságával, három hónap alatt húsz
ezer • példányban fogyott el; olyan száitt, 
amely világosan mutálja, hogy a magyal 
közönség letett régi rosz szokásáról. »A tár
sadalom és a nemi kérdés« fóerdeme, hogy 
nem halad a sablonos uton és semmiféle 
iskolába sem megy bele, leplezgelés nélkül, 
teljes nyíltsággal és a tárgy nagy ismeretével 
szól minden részéhez. A könyv külömbeii a 
német tudományos körök figyelmét is annyira 
felhívta, hogy maga Dr. Karsch-Haack l'nuyes, 
a berlini királyi egyetem tudós professzora, 
aki most maga e kérdésről egy tizenkél kö
teles munkának publikálását kezdte meg, azt 
irta a kis munkáról: -Tanulmányaim révén 
kötelezve is vagyok mindent elolvasni, ami 
jelentősebb munka a nemi kérdésekről Z; 
földkerekség valamely pontján nyomtatásban, 
megjelent s mondhatom* hogy, aljg^érilekelt 
még ugy munka, mint Fényes László k>nyve' 
Sajnálom, hogy eredetiben nem tudtam ol-
vasui, csupán fordításban. Nem szólok itt 
Fényes ur alapos szakismeretéről, vagy látó
köréről, hanem főleg annak szokatlauul iné-í 
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Betlehemi pásztorok. 

— Halljátok-e pásztortáriak „ 
Minő égi zengzél ez, 

A csendes éj szép ölében • 
.MiIvTc- 'das liaiijTri'vftlez; 

Éjsetétjet csillag futja, 
"Mely a homályt széthasítja, 

Vájjon mit jelenthet ez? -

— .Mintha ezer angyal szállna 
— Roskatag viskónk Telé, " 

arad Ej söléljén~oly lénj . 
Káprázik a szem belé. 

Xem jót sejtek, jöjjetek, hát, 
Nézzük meg mi van oda át, 

Mi a borút átszelé. 

Egymás után nagy kétkedve 
Indul a pásztorsereg. 

Néma csendben alszik, szunnyad 
Minden bokor és berek. 

Lélekzetet. visszafolytva, . 
Kíváncsiság által hajtva, 

Mind-mind jobban közeleg. 

S ím megzendül egy égi hang: 
—Pásztorok béke nektek! 

Ne féljetek, sőt az öröm 
Hassa át jó szivetek: 

Kedves Jiirt hozok hozzátok, 
Megszületett Messiástok, 

Dicsőség az Istennek! 

— Édes angyal, csak egy szót szólj, 
Hol.találjuk fel őtet? 

Hadd menjünk el, hadd imádjuk 
A- született kisdedet. 

— Kis tanyátok a boldog hely, 
Menjetek, ott lelitek fel, 

Aki nektek született. 

A pásztorok most már gyorsan 
Siettek a lányához, 

Hogy mielőbb megláthassák 
Ki áz égből áldást hoz; 

Egyszerű sziv szeretete 
Volt, mi őket ösztönözte _ 

Életük végcéljához. 

Belépve a kis hajlékba 
Bámulatuk nagyra nőtt, 

Jászol melleit találának 
Egy egyszerit szegény nőt, — 

.De az Isten vájj' hol lehet 
Kit az ai.gral megjelentett. . - ... 

Hisz sehol .seni J a f J á k ^ k J 

Áldott-asszony —szóla pásztor 
' Hóf'van a mi Istenünk? • .• . 
Kit oly dicsőn, oly pompával 

Hirdetett angyal nekünk. 
— íme, — szol a szeplőtelen — 
Itt altálgatom keblemen, 

Ez a mi szép reményünk. 

— Oh hiszen ez hozzánk való, 
— .Szól a pásztor boldogan -

A szegénységét választá, ... 
' Nem szüleien bíborban: 
Nem Jjell" neki a földi fény. 
Nem utálja aki szegény, 

II a rég vart valóban! 

S térdet hajt a pásztornépség -
S. felhangzik a szent ima: 

— .Üdvözítő áldott kisdf 
Ég és földnek szent l'ra 

Legyen kedve.- iidvözl ' sül ik. 

Erted dobogiThü szivünk 
Legtisztább hödolata. 

— Szűz anyáddal' itt imádunk 
Jászol trónusod előtt, 

'Szánd meg az-emberiséget 
A bűnökben szenvedőt; 

Légy váltságunk, légy örömünk, 
Hatalmaddal teremts nekünk 
Szebb s boldogabb jövendőt. 

."" Sági. 

A jubiláns, meg azndvaripap. 
Irta : Molnár K í l m i n . 

Valóságos kis porfelhő képződött a . há
tunk megett, mikor egy szép, verőfényes 
nyári délelőtt, könnyű fogaton mértük a 
kocsiutat 1 Irvenyestől Tihanyig. 

Hárman ültünk a kocsin: .CsOngei Kis 
Dávid, a balatonudvari református pap, a 
nagybácsim, meg én. No meg a Peti kocsis; 
de ő nem számitott, mert azt tartotta, hogy 
a fogat koosis nélkül olyan, mint a pipa szár 
nélkül, vagy~a bicska nyél nélkül. Igy aztán 
csak rá hagytuk: legyen az ö esze szerint. 

Mikor Aszófőre értünk, fölvettük á ko
csira Fleischinanii plébános urat is. 

Névnapi ebédre mentünk a tihanyi 
apátsághoz, meg hogy a nagybácsim meg
hívja a tihanyi papokat egy jubileumra. Ha 
jól emlékszem, Ignác nap volt, Vurdics Ig-
.iáénak a nevenapja, július 31-én. 

lie ebben az egész dologban nem is az 
a lő. hogy melyik napon mentünk, hanem 
hogy.tényleg ott voltunk és a hosszú név
napi ebédet végig ettük. 

I l i meg kell jegyeznem;, hogy volt olt 
,euy olyan xendég . is.-Tiki azt tartotta, hogy 
nincs nagyobb élvezet a vHágqn, mint az 

••evés, S .énwK-» mondásnak magam is be-
-hV-Mi. 
négyesfögaton jár bennem az éhség, 

Az étetek felsorolásával nem akarok a 
kedves olvasöim türelmével visszaélni, igy 
hát csak amiyit említek meg, hogy mikor a 
vaddisznót feltálalták. Csöng>Müs. Dávid lia-
lyánk fölállott az asztal mellől és ilyenfor
mán kezdeti beszélni: 

— Kedvesen tisztelt apát. nr, lelki-
p L^ztorlarsam, barátaim ácswm es unokáim' 
Meglegyinielyén már fejein az évek soka-
ságitól, szemeim rövidre szabják a látást, 
mégis jól esik látnom, hogy itt e házban 
nem felekezeti, hanem felebaráti szeretet és 
csupa jö magyar sziv lakik. Egy nyájat őr
zünk mindnyájan: a jó Isten fogadott gyer
mekeit, akikre a zsidó rabbinak éppen olyan 
kötelessége vigyár.nLTHinl-a hercegprímásnak, 
vagy akár Csöngei Kis Dávidnak, A jó pász
tor nem lopkodja el másnak a juhait, debe-

Jbgadja-azl^jiinelyik eltévedett, avagy anyáj-
ból pásztora elől elszökött. Ilyen jó pásztor 
a mi kedvesen tisztelt ünnepeltünk is, akinek 
azt kívánom, hogy az én éveim sokasága 
olyan fiatal erőben találja, mint amilyen most 
és olyan könnyedén hordja azon évek súlyát, 
mint amily könnyedén nyeli most egyik fa
latot a másik után. ^ 

Mondanom sem kell, hogy Dávid bá
csit mindenki éljenezte és jóízűen nevettek 
rajta. -

— Amidőn pedig folytatá tovább — 
ezen jókivánataimat elmondtam, egyúttal fo
gadják el a jövő vasárnapra szíves meghívá
somat.-egy kis jubileumra . . '. a jegyző úr
hoz, az én kedves János öcsémhez, Örvényesre. 

Mindnyáján összenéztek. Senki sem tudta 
elképzelni, hogy miért invitál a Dávid bácsi 
a jelenlevő jegyző nevében és annak a 
házához ? *. - - . . 

Kellemetlenül érezte magát a jegyző is, 
aki hiába iparkodott öt jelentős szemhunyor-
gatásokkal elhallgattatni, — nem használt: 
Dávid bácsi elmondta amit akart 

Később faggatni kezdték furcsa meghívá
sának okát s ö bizony meg is mondta ma
gyarán, hogy azért tette, nehogy öt kifelejtsék 
a meghívottak közül, mert szerinte a fiatalok 
már nagyon hamar elfeledkeznek az öregek
ről. Mindenki tréfának vette persze ezt a kis 
csípést, minthogy nem is volt egyéb. 

Az ebéd végével sétára mentünk. Dávid 
bácsi vezetett bennünket a viszhang felé, ahol 
minden tihanyi tartózkodása alkalmával el 
szokta énekelni az ö legkedveseab dalát, az 
>(Hi Tihanynak riadó leányá«-t. 

De nem maradhatott el a többi ked
venc szórakozása sem, amelyek közül a leg
nevezetesebb az. volt. hogy a tihanyi gyere
keket le szokta szalasztani a Balatonpartra, 
kecskekörmökért s mire a gyermekek fölmász
tak a meredek hegyen, akkorra mái a Havid 
bácsinak rendszerint hűlt helyét talállak csak. 

Most is, mintán 10—15 gyereket le-

Heizer-villába, ahol-órákig el tudott gyönyör
ködni a szép^ magyar -stílusú, tulipántos bú
torokban, amelyek a lleizer bácsi (iának a 
remekei voltak. 

A nap már kezdett elbújni a zalai he
gyek mögé, mikor jjtóallott a kocsink és haza 
hajtattunk. 
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egy fillérért tüd forgalomba hozni, tobb 
haszna lesz. mint akár a 75 kilós bácskai 
búzából. Klsű sorban arra kell törekednünk, 
hogy itthon legyen mit enni, még pedig lür-
hetfl áron, ite arra, hogy 20 millió, mm. bu-

_ z á t ludjuiüTa külföldre vinni. 
Ilyen irányú mezőgazdasági felfogás 

segíthet Csak a tagdán -és a közönségén. 
Ugyan ki gondol a r r a . hogy p|. egy hold lenne, 
vagy borsó ültetvény legyen? Ugyan ki merné 
megkísérlem, hogy egy-holdon paradicsomot, 
vauy céklái, vagy hagvmát, salátát termeljen? 
Pedig bizódy egy hold torma is megéri, hogy 
a tulajdonosát kinevessék érte, — de csak 
addig, inig a hasznát nem látják, pedig nagy 
ez a haszon. Ezer korona szép pénz. 

Lássunk egy példát. Azt irja a fóldin. 
minister budape-li gazd. tudósítója, hogy egy 
bolgár kertész Buda|iest mellett egy hold 
hoinokföldröl 1780 kor. tiszta hasznot nyert 

. egy. év a l a l t csupa kerti zöldségért Kéll-e 
ennél nagyobb biztosíték. Az bizonyos, hogy 
fl. a búzával csak háruin heti munka van. 
De hát az Ur Isten csak a munkáért fizet, 

nem á tétlenségért. 
- A burgonyát már merik holdszámra 

ültetni, de tulajdonkénen csak á gyárak, 
szeszfőzők részére: igy vagyunk a répával is. 
IVdig de nehezen barátkoztak meg vele.. Bi
zonyos, hogy ez mind jó talajjavítást kíván, 
sok inunkat leköt, vagy mint t-ápán mondják: 
hajlóit dereka legyen annak, áki zöldséget 
termel. De ha ez i nem termelne,' ugyan mii 
is csinálna a töldmives. Ily kis hatá
ron — aránylag kicsi szemtermelésből 
nem lehetne.megélni: itt!is látszik tehát a 
kertszerü műveles nagy haszna: kis "terület
b ő l nagy hasznot csinálni. Pedig ez kettős 
érdek, a kertészé és""a közönségé. 

A városokhoz, va-sulakhoz közelfekvö 
gazdaságokban lehat kíséreljék meg a kerti 
növények tömeges termelését. Egy-egy táblá
ban egyfeje. de igazán a talajnak megfelelő 
vetemény tenyésztése legyen a jelszó. . 
.Ni becsüljt a gazda túlságos sokra az ö 
földjét-A kavicsos, kiaszott agyag ne akarjon 
a "fekete televény földdel versenyre kelni. .Meg 
van ennek is. annak is a maga lYiivényé 'és 
a baszna. 

Egy példát hozunk lel. Az agyik duna-
uielletli városban egy előkelő" urnák a többek 
között \ T magyar hold szőleje volt. Nagy bor
termő hely az a város. De ez az ur átlátta, 
hogy neki az. a szőlő nem hoz hasznot — 
Az egé.-z három holdat béürtetie korán é r ő -

nagyszemü ribizkével. Egy hétlel hamarabb 
tudja Bécsbe szállítani, mint a pozsonyiak, 
kap kilójáért 15—16 krajcárt. Háromszor, 
négyszer annyi á jövedelme, mint a szőlőből 
volt, pedig először kinevették érte. 

Ebből l ehe l okulni, csak szakítani kell 
a helytelen közfelfogással. 

Valaki 
Valaki azt állítja, hogy a celli jég

pálya nem akar befagyni és ezért a 
járdákat akarja az egyesület a korcso
lyázás céljaira kibérelni . 

Valaki a J t é t e n a sikos já rdán el

esett és azt mondják, liogv azon a helyen 
az aszfalt a nagy sulylöl behorpadt. 

Valaki azl állilja. hogy a t e l l i 
c sa to rnázás kifogástalan. .(No hál kifo
g á s t a l a n ? ? ) . 

Valakit a vasárnapi nagy szél csak 
hétfőn reggel fujt haza. 

Valaki -azt állítja, hogy a Szent
háromság- tér é s a Sági-utca sa rkán az 
aszfalt á t járónak feléi elfelejtették meg
csinálni . 

Valaki nagyon szeret alsózni, pe
dig, csak ri tkán nyer. (No hát nyer??) 

Valaki azt liiszi, hogy nemsokára 
többen lesznek a kávéházban a cigá
nyok, mint a vendégek. 

Valaki a héten elveszteti égy fo
gadás t és mégis o kapott T á l a m i t : ' t ő é 
niikor?) '- -

' Valaki azt állítja, hogy Cellben az 
utcákon (>0 l ámpa helyett csak"~6 ég 
es ténkén t . 

Valaki tegnap esle az Cj-Kávélláz-
ban azt állította, hogy Tomisúnyi 
Toncsi nem mi. hanem férfi. (Ne 
mondja!) 

1 — Valaki: — 

H Í R E K . 

Lapunk tisztelt előfizetőinek, barátai
nak zavartalan "boldogságot nyújtó, kellemes, 
"kedves karácsonyt kívánunk! . -

.Kinevezés. Hátiler J á n o s , helybeli szol
gabírósághoz beosztott közigazgatási -gyakor
nokot. Vasvánnegjé főispánja tiszteletbeli 
szolgabiróvá nevezte ki. 

Villanyos ügyek. A villanyvilágítás 
ü g y e elég kedvező stádiumba jutott. A szerző
dés erre nézve városi hatóságunk és a Ganz
g y á r kőzött megköttetett és' • ez közszemlére 
van kitéve. 11a a kereskedelemügyi minisz
térium ielülbirálja. a törvényhatósághoz fog 
felterjesztetni raiilíkálás végett. Hisszük és 
reméljük, hogy mos t már nemsokára ki fog
nak gyúlni a villanyos lámpák. 

Szegények karácsonya. A karácsonyi 
ünnepek alkalmából városi szegényeink némi 
ajándékot szoktak kapni. Ez ajándékoknak az 
elöljáróság állal való szétosztása f. hó"23-án, 
hétfőn délutén fog megtörténni. 

„Helyiségnévtár." cini alatt Gábriel 
Agpstón könyvnyomdája es papirkereskedése 
kiadásában é p p e n most jeleni meg egy füzet, 
mely tartalmazza Vasvármegye területén lekvő 
városokat kis- é s nagyközségeket, az ezekhez 
tartozó pusztákat, majorokat és telepeket a 
legújabb elnevezéssel, az illető postaállomások, 
községi és körjegyzői, szolgabírói és adóhi
vatali székhelyek megjelölésével. Ezen "Hely
ségnévtár. nelkUlözhetlen körjegyzőknek, köz
ségi elöljáróknak, kereskedőknek, iparosoknak, 
sőt magánegyéneknek is. Üsezeálliiolta Kramcr 

' r"^^~-zá«Hauaeáo 
Ára 40 fillér, postán küldve 50 fillér. Kapható 
Gábriel Ágoston könyvnyomdájában és jiápir-
kereskedésében Szombathelyen. 

Torokgyik. A torokgyik-járvány Kenve-, 
rit vette útjába és ott szedi áldozalait. 

Vasutasok-bálja. Ki ne emlékeznek ( 

mult évek ama derűs, gondtalan. \ iüám 
óráira, melyet a vasutasok fényes sikerii bal
ján élvezett A rendezőség fáradságot „ á j 
ismerő törekvései mindig oly síkért e,edra^. 
nyesett, melynek erkölcsi hatása a következő 
évek bálján mindig megnyilaUtozoti. Most 
már mindenki tudja azt, hogy ez a mulatság" 
oly színvonalon áll. mely emelkedési mutat 
évről évre. Semmi kétség az iránt hogy a 
megindult mozgalom a legfényesebb ikerrel 
jár most is. A vasutas bálát a folyó szezon
ban február hó 1-én tartják meg és a tiszta 
jövedelem részben a szövetség külön alapja 
javára, részben pedig a dukai Takács Judit-"" 
szobor alapja javára fordittatik. . : 

Bőn és bűnhődés c. Csarnok-rovatun
kat jövő számunkban folytatjuk. 

Járványos betegségek. Kissomlyön és 
Nagysinionyiban három Tiasi hagymáz-meg-
betegedés fordult elő. 

Tombolaestély. Karácsony második: 
napján este' az Uj kávéház helyiségében nagy 
tombolaestély tartátik. íYz erre - -vonalkozőV 
hirdetést olvasóink lapunk hirdetési rovatá
ban találják. 

Vasutasok karácsonya. A vasutas 
szövetség helybeli kerülete nemes hivatásá
nak elismerő módon felel meg. Egész év
folyamon kérésziül alkalmazottak Özvegy énei 
és segítségre, szoruló tagjainak állandó, és 
rendkívüli, pénzbeli segítséget nyújtott, i ka
rácsony szem.ünnepe alkalmából pedig szo
rult viszonyok köz itt élő tagjai gyermekei
nek ruhákat adományozott; Mint érlesülünk, 
a ruhák kiosztása líl-én történt meg szük 
körű. de olyan megható aktus kíséretében, 
melynél meghatóbbá! már csak az uj ruhát 
.elnyerő gyermekek őszintén nyilvánuló öröme 
kelthet 

Negyvenezer magyar könyv. Két hó
nap előtt egy szürke könyv jelent meg a 
könyvkereskedések és trafikok polcain : Kényes 
Lászlónak A társadalom és a nemi kérdési
ről írott vaskos füzete. Ez a kis könyv a 
maga közvetlenségével, tartalmának rendkívüli 
érdekesség!) adataival és fejtegetéseinek me
rész, de világos logikájával s legyük hozzá, 
még : Olcsóságával, három hónap alatt busz
ezer példányban fogyott él; olyan szány 
amely világosan mutatja, hogy a magyar 
közönség letett régi rosz szokásáról. »A tár
sadalom és a nemi kénlés. főérdeme, hogy 
nem halad a sablonos utón és semmiféle 
iskolába sem megy bele, leplez'getés nélkül, 
teljes nyíltsággal és a tárgy nagy ismeretével 
szól minden részéhez. A könyv külömbcn a 
német tudományos körök figyelmét is annyira 
felhívta, hogy maga Dr. Karsch-Haack Frigyes, 
a berlini királyi egyetem tudós professzori, 
aki most maga e kérdésről egy tizenkét kö-. 
teles munkának publikálását kezdte meg, azt 
irta a kis munkáról: .Tanulmányaim révén 
kötelezve is vagyok mindent elolvasni, ami 
jelentősebb munka a nemi kérdésekről a 
földkerekségvalamely pontján nyomtatéban. 

'nir^éTrTji" nitiiirffiatom" hogy ^ig:-"énWkett""'?M 
még ugy munka, mint Fényes László k >ny»r 
Sajnálom^ hogy eredetiben nem tudtam ol-
vasui, csupán fordításban. Nem szólok Ht 
Fényes ur alapos szakismeretéről, vagy -látó
köréről, hanem főleg annak szokatlanul mély 
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Betlehemi pásztorok. 

— Halljátok-e pásítórtársák 
Minő égi zengzet ez, 

•A'csendes éj szép."ölében 
Mily csodás hang révedez;-

Éj setéljét csillag futja, 
Mély a homályt széthasítja, 

Vájjon mit jelenthet ez? 

— Mintha ezer angyal szállna 
.'Roskatag viskónk felé, -.'.'..' 

Ej sötétjén oly fény árad 
- Káprázik a szem belé. 
-Nem jót sejtek, jöjjetek hát, 
Nézzük meg mi van oda át, . 

Mi a borul átszelé. 

Egymás után nagy kétkedve 
_Indul a pásztorsereg. 

Néma csendben alszik, szunnyad 
Minden bokor és berek. 

Lélekzetet visszafolytva, 
Kíváncsiság által hajtva, 

Mind-mind jobban közeleg. 

S im mégzendül egy égi hang: 
— Pásztorok béke nektek! 

Ne féljetek, sőt az öröm 
Hassa át jó szivetek: 

Kedves hirt hozok hozzátok, . 
Megszületett Messiástok, 

Dicsőség az Istennek! . 

^ Édes ángyai, csak egy szót szólj, 
Hol találjuk fel ölet? -

Hadd menjünk el, hadd imádjuk 
A született kisdedet. 

-— Kis. tanyátok a' boldog-hely, . 
Menjetek, ott lelitek fel, 

Aki nektek született. 

A pásztorok most már gyorsan 
Siettek a tanyához, 

Hogy mielőbb megláthassák 
, Ki áz égből áldást hoz; 

Egyszerű sziv szeretete 
Volt. mi őket,ösztönözte 

. * 
Eletük végcéljához. 

Belepve a kis hajlékba. 
Bámulatuk* nagyra nőtt, 

Jászol mellett fatálának 
Egy egyszerű szegény nőt, 

De az Isten vájj' hol lehet 
" KiT az'.'irjirni'megji-U-nlett 

— Wh hiszen ez hozzánk való, ' • 
— Szól a pásztor, boldogan — 

A szegénységei' választá. 
Xem született bíborban: 

Xem kell neki a földi fény, 
Xein»-.ulalja aki szegény, 

I I a rég vart valóban!' 

S férdet hajt a pásztornépség 
• S (elhangzik a szent ima: 

CdvOZÍtő áldott kisded 
Kg és földnek szent Ura! " . 

begyen kedves üdvözlésünk: 
Erted dobogó hü szivünk 

Legtisztább hódolatát, 

— Szűz anyáddal itt imádunk 
.lászoltrónusod előtt. 

Szánd .meg,-áz emberiséget— 
A bűnökben szenvedőt; 

Légy váltságunk, légy örömünk, 
Hatalmaddal teremts nekünk 
Szebb s boldogabb jövendőt. 

Sági 

l l is / sl'liot-

— Áldott' asszony — szól a pásztor 
Hol van a mi Istenünk? 

Kii oly dicsőn, oly pompával 
Hirdetett angyal nekünk. 

— íme, — szól a szeplőtelen — 
Itt altatgatom keblemen, 

Ez a mi szép" reményünk. 

A jubiláns, meg az udvari pap. 
Irta : Houtir Kilmin. 

Valóságos kis porfelhő képződött a há-
tunk-megett, mikor egy szép, verőfényes 
nyári délelőtt, könnyű fogaton"taértük a 
kocsiutat Örvényestől Tihanyig. ' _ 

Hárman ültünk-a kocsin: Csöngei Kis 
Dávid, a balatonudvari református, pap, a 
nagybácsim, meg én. No meg a Peti kocsis, 
de ő nem száinitott, mert azt tartotta, hogy 
a fogat kocsis nélkül olyan, mint a pipa szár 
nélkül, vagy a bicska nyél nélkül. Igy aztán 
csak rá hagytuk: legyen az ő esze szerint. 

Mikor Aszófőre értünk, fölvettük a ko
csira Pjeischmann plébános urat is. 

Névnapi ebédre mentünk a tihanyi 
apátsághoz, meg hogy a nagybácsim meg
hívja a tihanyi papokat egy jubileumra. Ha 
jól emlékszem, Ignác nap volt, Vurdics Ig-
nácnak a nevenapja, július 31-én. 

• De ebben az egész dologban nem is az 
a lö, hogy melyik naponmentünk, hanem 
hogy.tényleg ott voltunk és a hosszú név
napi ebédet végig ettük. 

Itt meg kell jegyeznem,-hogy volt ott 
egy olyan vendég is, aki azt tartotta, hogy 
niiics nagyobb élvezet a világon, mint az 

ihi'snak iiií;niii*;j£T3gí 
hóditllam: nem egyszer, mikor ereztem, hogt 
négyésfogatoii jar bennem az eliseg. 

-.• Az ételek felsorolásával. hénf akarok a 
kedves olvasóim türelmével visszaélni, igy 
hát csak amlyit említek meg, hogy mikor a 
vaddisznót feltálalták. Csöngei Kis Dávid bá
tyánk fölállott az asztal mellől és ilyenfor
mán kezdert beszélni: 

— Kedvesen tisztelt apát ur, lelki
pásztort írsam, hantáim jcsum > S unok mii 
Meglegyintelvén már fejem az évek soka
ságitól, szemeim rövidre szabják a látást, 
mégis jól esik látnom, hogy itt e házban 
nem felekezeti, hanem felébaráti szeretet és 
csupa jó magyar sziv lakik. Egy nyájat őr
zünk mindnyájan: a jó Isten fogadott gyer
mekeit, akikre a zsidó rabbinak éppen olyan 
kötelessége vigyázni, mint a hercegprímásnak, • 
vagy akár Csöngei Kis Dávidnak, A jó pász
tor nem lopkodja el másnak a juhait, de be
fogadja azt, amelyik eltévedett, avagy a nyáj
ból pásztora elöl elszökött. Ilyen jó pásztor 
a mi kedvesen tisztelt ünnepeltünk is, akinek 
azt kívánom, hogy az én éveim sokasága 
olyan fiatal erőben találja, mint amilyen most 
és olyan könnyedén hordja azon évek súlyát, 
mint amily könnyedén nyeli most egyik fa
latot a.másik után. . 

Mondanom sem kell, hogy Dávid bá
csit mindenki éljenezte és jóízűen nevettek 
rajta. - . . 

— Amidőn pedig folytaía tovább — 
ezen jókivánataimat elmondtam, egyúttal fo
gadják el a jövő vasárnapra szíves meghívá
somat, egy kis jubileumra . . . a jegyző ur- ' 
hoz, az én kedves János öcsémhez, Örvényesre. 

Mindnyájan összenéztek. Senki sem tudta 
elképzelni, hogy miért invitál a Dávid bácsi 
a jelenlevő jegyző nevében és annak a 
házához? 

Kellemetlenül érezte magát a jegyző is, 
aki hiába iparkodott öt jelentős szemhunyor-, 
gátasokkal elhallgattatni, — nem használt: 
Dávid bácsi elmondta amit akart. 

Később faggatni kezdték furcsa meghívá
sának okát s ő bizony m é g i s mondta ma
gyarán, hogy azért tette, nehogy öt kifelejtsék 
a meghívottak közül, mert szerinte a fiatalok 
már nagyon hamar elfeledkeznek az öregek
ről. Mindenki tréfának vette persze ezt a kis 
csípést, minthogy nem is volt egyéb. • 

Az ebéd végével sétára mentünk. Dávid 
bácsi vezetett bennünket- á riszhang felé. ahol 
minden tihanyi tartózkodása alkalmával, el 
szokta énekelni az ö legkedveseab dalát, az 
»0h Tihanynak riadó leánya.-t. T ~ 

De nem maradhatott el a többi ked
venc szórakozása sem, amelyek közül a leg
nevezetesebb az. volt. hogy a tihanyi gyere
keket le szokta szakasztani-a Balatonpartra, 
kecskekörinökért s inirea gyermekek fölmász
tak a meredek hegyen; akkorra mái a Dávid 
bácsinak rendszerint hűlt helyét találták csak. 

I t t — 1 5 gyerekét \e-± 
niüfciuíTér 

Heizer-villába, ahol órákig el tudott gyönyör
ködni a szép, magtár stilusiK'tiilipántös Jju-
torokbán, amelyek á Heizer bácsi fiának . a 
remekei voltak. . -

A nap már kezdett Hhujei a zalai he
gyek mögé, mikor előállott a kocsink és haza 
hajtattunk. 
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A következő vásárnap Dávid bátyánk 
volt a k-grisG, aki megjött a jubileumra. A 
cselédje hozta utána, egy nagy kék-kendőbe 
takarva, kedve.- hangszerét, a gitárt. 

Slég csak ketten voltunk a szobában: 
ő meg- én. 

Gondosan megvizsgálta a gitárt, mintha 
e-ak hangversenyre készölne, vaj; mintha 
egy kedv. - leány ablaka alatt akarna szere
nád, .t adui. 
« Más lénia hiányában, hogy valamiről 1 

mégis beszélgessOnk, szó esett a zenéről. 
- M liidjá csak, Dávid bátyám, régóta 

gil.ir.-z mari 
KI-a pajiságom ota. ftc-éin.— 

— Ez ugyan elég tág fogalom az időt 
illetőleg, — tüzeltem az öreget ~ Hát most 
második papságát éli, Havid bátyám ? 

— A má-oilikal. Tizennégy eves korom
ban már pap voltam . . 

— Kz-lehetetlen! — vágott a szavába. 
— Xem. öcsém. Akkor Thália papja 

voltam. .Amolyan pajtarol-pajtára járó színész-
|.a|.. De nemsokára kiporolt bennünkel a ne
met. - eb a lelket! — mert a magyar szót, 
még a magyar játékot nem vette be a ter
mészete . • . Te, öcsém, miféle jubileum is 
lesz nálatok? 

Magám sem tudom. Dávid bátyám. — 
Pedig dehogy is nem tudtam, csak nem volt 
.-zabád elárulnom. 

— Szerettem volna fölköszöntehi a | 
jubilált-:, di- In nem tudja az ember, hogy 
kiről van szó. hál hogyan készüljön ? 

• . Ekkor'berobogott az udvarra az apát
ság koe-ija. mély négy papot hozott. Három 
tihanyit, meg az aszóföi plebáhíTst. Igy aztán 
elszakadt a beszélgetés fonala. ..-_: -

A házigazda mosolyogva - vezette l « 
vendegeit az ebédlőbe, mely ez .alkalomra 
c-iiiosan fel volt diszitve. 

Hosszú, ó-ritett asztal tisztulta*'ketté a 
szobrát Az asztalfőn két hatalmas elö-virág-
osokor pompázott és árasztotta, kellemes 
illalát 

.Mindenkit az a kivaticsiság gyötört, hogy 
ki lehel a jubiláns, .akit senki sem akart el
árulni. A házigazda nem lehetett, mert ő is 
csak az asztallá közelében foglalt helyet, ho
lott a karosszék, mely az ünnepeli szamára 
volt az asztalfőn- teve. meg mindig üresen 
állott. .Már minden vendég megérkezett, csak 
az hiányzott, aki azt a karosszéket elfoglalja, i 

Egyszerre elhallgatott mindenki. Az aj
tón kívül leptek zaja halatszot'. majd kopo
gás az ajtón: Mindenki oda figyelt, oda 
nézett. 

Egy fehérruhás leány lépett a szobába, 
kezében egy nagy tálcával. 

A tálcán egy pár fényesre subickolt 
csizma állott és mindenik csizmaszárban egy-
egy művésziesen kötőt virágcsokor ingott, 
himbálódzott. ~ . . . 

A leány iiiosoTyogza lette le a csizma-
párt^^u;^sjg.é^re, .aztán lesütött szemmel 

— íme,'.uraim a jubiláns, akinek hu- j 
szoiiotödik születése napjai ünnepeljük. — | 
Ma huszonöt esztendeje, hogy ezek a csizmák • 
a fiuedi csizmazia keze alo'l kikerültek és 
azóta egyszer séin voltak a lábamon . . . 

Xem folytathatta tovább, mert a hang
jai túllicitálta egy le.—za-an tartó kacagás, 
mely később, leköszeWyén a komolyság élét, 
átragadt a házigazdára i - . 

Mindenki kacagott es hízott a nevetés- | 
tói. csak egy ember üli az asztalnál mosoly
gás es nevetés nélkül: Hsöngei Kis. DávisLík 
kesergett, mert befagyott egy szép ünnepi 
beszédje: 

Aztán megkezdőd. .11--az ebed. A jubi
láns tányérjára épp ugy kirakták az "ízletes 
falatokat, mintha e-ak halandó ember lett 

-vema. sőt minden fogásnál meg uj teriléket 
is kapott. 

l'gy látszik, hogy ' Csíingei Kis Dávid v 

bátyánk sehory se Halott belenyugodni, hogy 
ö ne digciózzoti. mert a harmadik- fogásnál 
már szólásra emelkedett. Kölpézsdüll benne 
a régi. ifjúkon színészvér s miután egy-ké: 
köszörülésl tett a torkán, a .következő kis 
rögtönzött verses .likéi..! mondta. 

. Uh, lisztes csizma ur! . 
Kit enyjeu tiszteletik. 
Mert táltod ránk a szad,-
Mért lieni nio.-olyg.-z'feb-nk? -

Ma ünnepelünk meg. ah de holnap. 
Sorsod vesztedre tor, 

• Ha el nem szagnál jó urad. ~~ 
A nagy penész megöl. 

Ezzel magasra emelvén poharat, a szo
kásos kocintás utan fenékig itta es .némileg 
ki lön engesztelődve. 

Ebéd után .egy komoly indítvánnyal 
állott élő. amely ellen egyedül e-ak a házi
gazda tiltakozott. Az volt az indítvány, hogy 
a mai nap emlékére, a 25 éves jubiliiunát 
ülő csizmákat a házigazda húzza föl, s azok
ban tegye meg a tervezeti kirándulás, az 
Orvényesi szoTlőkbe. 

Hiába tiltakozott ellene, hiába erősítette. I 
hogv az ö lába, nem szíveli a csizmát — 
nem használt. Leültetlek egy székre, lefoglak 
s a csizmákat a lábára húzták. S mintán 
ezen karliabtlmi beavatkozás megtörtént, ke-" 

Mindenki bámult, de szólni senki •sem 
mert. Hol a bal, hol meg a jobb szomszéd
jával nézett össze mindenki, végül pedig mind-, 
nyájan kérdőn tekintettek a házigazdára. 

A házigazda látván a kérdő tekintete
ket, fölemelkedett a helyéről s a csizmákra 
mutatva ünnepélyes hangon monda: 

delye.- hangulatban mentünk, a szöllöhegyrt. 
.Künn a szabadban egeszén ujja szület

tünk s még a pohár fenékere is gyakrabban 
néztünk, mint benn. a födél alatt 

Különösen GsOngei Ki- Dávid halvánk 
ert el nagy rekordot a puhái-forgatásban. És. 
bár eléggé ismerte a bornak, erejét, mégis, 
hogy, hogy nem, az egyszer megesett, hogy 
estére kelve, ö tisztelelességének már ugy 
kipirult az arca, mint a pünkösdi piros rózsa. 

Már jó besötétedet, mikor elindultunk 
a szöllöböl. Keskeny kis gyalogút vezetett a 
faluba: a csonka--kercsztig azonJOltUiik, 

-fc-álk-uk ti«i».iawrigtak?---esuT>ir~Mh7i 
borilotla az egei. Olyan sötétség lett, liogy 
nem láthattuk egymást: 

Bizonyos időközönként mindenkit a ne- • 
vén szólítottunk s ha felelt: velünk volt. ha 
nem felelt: elmaradt, vagy előre sietett. 

Dávid bátyánk ment elül. mi meg 
utána. 

Kis idő múlva, a hátam mögött valaki 
oda kiáll hozzá: 

— Merre van Dávid bácsi? .1..- fen, 
megyünk? 

— Utánam, öcsém, csak utánam ' 
kiáltott vissza az öreg. 

A hegy lábánál jo széles és mely v j 2 . 
árok húzódott végig, amely, az előző uapj 
esőzések folytán, meg jócskán tartotta a vi
zel. Az árkon két gerenda volt átfektetve -
azon kellett átlábalnunk, hogy a mégkezdett 
tilon tovább mehessünk, 

Már jó közel értünk a vizárokhoz. mi
kor valaki megint előre kiáltott: 

- - Merre van Dávid bátyánk'- ' 
— l'tánani, öcsém, csak utánam* kiál-

tolt vissza mély ba.vsz.us hangján s nyomba* 
egy nagy loccsanás hangja ütötte meg a 
fülünkéi. Biztosra vettük, hogy valaki a büro 
melle lépeti. 

Meggyorsít..Iliik hát a lépteinket. .Mikor 
a bürüiiöz ertünk, a mély lázárokból szuszo
gás hallatszott. • ' • 

Ki vau ott? — Kiáltottunk mind
nyájan. 

— Utánam, Dcséim, utánam! — nyö
szörögte a Dávid bácsi, mert ó volt a viz
mokban. 

De hisz -o l i viz van! 
—• Éppen azért jertek utánam. őrseim, 

mert én biz ki nem tudok innen jutni a ma
gam erejével. Hogy az ördög vigye el azokat 
a gazember örvényesi kölykeket, odábbjet-
lék a biirüt! 

I'edig dehogyis tették tovább: szegény 
Csöngei Kis Dávid bátyánkat félre húzta a feje. 

i ida mentünk hát a partra, hogy majd 
megfpg'uk a kezét és kisegítjük. De mikor, 
mi az egyik_oldalra mentünk, ö átbotorkált 
a másikra, s iiiiiiden fáradozásunk kárba 
veszett. 

Mit volt iiúj, lennünk, a jegyzőnek csizma 
volt a lábán, belemenesztéltük az öreg után 
s..nagy nehezen kivonszoltuk. 

. Hosszá, zsinóros atillában fis csizmában 
szokott-járni az öreg B amint' vizsgálgattuk, 
hogy nem' történt-e valami komolyabb baji. 
mindenkinek föltűnt, hogy még csak a ruliáji 
szélé sem lelt sáros. 

Alapos vizsgálat után karotif gluk az 
öreget, hogy majd tovább vezetjük, de kert
ken kijelentette, hogy ö gyalog nem im'gT 
tovább, leült a fűbe. 

Ketten melléje ültünk, mig a többiek 
kimentek a keresztig, hol kocsijuknak már 
várni kellelt reánk. 

Amint igy hárman üldögéltünk, egyszer 
csak az. öreg ineg-megbíllegette a mutató 
ujját és mosolyogva suttogni kezdett) 

X... ez nagyszerűen sikerült! Kz mar 
aztán pompás volt! — és csettenlelt egyet« 
nyelvével. — Mégis csak jó, hogy oda ástak 
azt az árkot 

-r- Ezen ugyan nincs mit örülnie, 
U K ot —— BBáSEBBB 

volna magát. ... 
—- Hát azt hiszitek, öcsém, hogy vélet

lenül "mentém bele? Nem biz a' ! Csak azt* 
fránya jubiláns csizmát akartam egy ki 0" 1 

megfürözteni, amiért bennem szorított ef! 
szépnek tervezett dikciót. 

És bár az öreg eléggé pityókos volt- | 
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ahhoz mégis volt elegendő józan e-z.. 
azért a befagyott dikcióerl tiienboszulj'a 
gát< És sikerül.neki. 

Mikor a kocsira felsegilctüik. aKg 
hátra a-'hintó vánkosára. ö tiszteléte: 
ugy elnyomta & húzgá3ág,;Iuigy''ráé 
vette észre, hogy kocsink megállót 
varon". -

Leszállottunk a köcsiróí,.Öl ínég ..it 
hagytuk, hogy a kocsis vigye háza.'udvariba. 
De a kapunáUöiébredl.. megállította a k.oi t 
s leszállván, egyenesen a házigazda felé 
dühöngött. 

— Hát az meg már micsoda tréfa 
akart lenni, János .öcséra .? A saját házamból 
elvitetni az embert. - . . 
- •• Te hiszeii ÍJáviil h.ityánkarvppéti haza 
akartuk vitetni, igyekeztünk megnyugtatni az. 
öreget, akinek még csak uiosl kezdett igazan 
megártani a gyakori póhaf forgatás. 

• — Terrüigettél r hiszen csak ismerem 
a. htteam táját ! — es- váltig erősítette, hogy 
ő otthon van. 

Az egyik tihanyi papnak jó ötlete tá
madt "a bizonyításra. Rögtön ki is rukkoll vele. 

— Mondja csak. Dávid bátyám, maga 
református ember. vaj>-e a maga*.'szobájában 
szentkép? 

—-^„Az bizony. nincs, öc-éiu.. .. :. 
— No lássa. Itt meg csupa ilyen ke

pék vannak. . '-' ^ 
És Bevezették az egyik -szobába, ahol 

-éppen volt egy szentkép. 
—-. Ugy-e ez Szentkép? .monda neki 

a házigazda. 
Az öreg hosszasan szemügyre vette a 

képet és tagadólag rázta a fejét. ..'. ' 
— Sem az. •-. •. - : 
Sem tudták, hogy boszankodjanak, vagy 

mosolyogjanak-e ez.eh a megjegyzésen, de 
tekintve az öreg állapotát, inkább mosolyogtak. 

Aztán oda vezették egy másik képhez. 
—^Ilát ez csak szentkép? . 
— Ez sem" az, — tagadolt az öreg. * 
Most már csak égy kép volt még hátra: 

Krisztus a keresztfán. Azt is clibe-t*4t44—á* 
ismét megkérdezlek:- - .-» . 

— Hát ez. sem szentkép. Dávid bácsi V 
Megnézi jobbról" is, balról is. 
— Síi hát, ha nem ugy" loptátok be a 

házamba ezt a képet, akkor én igazán nem 
vagyok otthon, mert ez már tagadhatatlanul 
szentkép! 

- - • Aztán mindenkivel kezet fogott- és 
ballagván a kocsihoz, haza vitette magát. 

Ezzel aztán véget ért a Dávid bácsi aznapi 
s/.erepjése. Hanem negyed napra mégis történt 
vele valami. , . -

Ugy délután négy ora lehetett, mikor a 
Dávid bácsi kocsija megállott az iroda elölt, 
és bejött hozzánk, a leveleién. Meri a 
postát mindig önnel szokták széthordani. 

Veszprémből jött áz öreg. 
Pár percig beszélgettünk bent az. i 'o-

.dáhan,. aalát» mivel igen; „nagy mehetnékje 
volCTÉTkisértuk a kocsihoz. " ; 

A kocsin mindenféle holmit lehetett 
látni, amit az.öreg összevásárolt, de külö
nösen egy lapos fakiszni ötlött a szf-
münkbe, mely az ülés előtt előre volt állítva. 

• A jegyző meg is kérdezte tőle; 
— Mi van a ládában, Dávid bátyám? 
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Hál tudod, János öcsém. — monda 
szégyenkezve a öreg, — igén-főstellem azt a 
m ú l t k o r i d..|g.,tt.azért.Jiat.ieUt'm ma én is 
egy képet, hogy.ezentúl hé mondhassa reám 
senki. jV.gy.áhol' Krisztus-kép 'függ a falon, 
otj én nem vagvok otthon . •• ''" 

_̂  Mária vigasza. 

A s/.eiit család ellni|dosváli • -
A drága kisdeddel. 

Ahol nyomot üldözőktől - -
Sötét homály rejt éj, 

Vad rengeteg vén fái közt '. 
Aggódással jártak. 

Szívből, sóhajt, szenirioM^iniiyel 
. Csalt a gond s a bánat. 

S i n r a szent Szilz sóhajiliól 
Madárkák eredtek. 

Illatozó gyöngyvirágok . '* 
Nyomán a könnyeknek. 

Vidám liánétól zengő hangon > 
Kacagott az erdő. 

Illatosait játszadozott 
Lombok közt a szeho: 

Enyhüli a gond. anyja_ölén : 

.Mosolygóit a kisded 
S derült szívvel vitte a Szűz 

Az égadta kincset.. 
Dalos madár, szép gyöngyvirág. 

Erdők kedves éke: . • - < _ _ . -
A bujdosó szűz- Anyának .' 

Ránk maradi emléke. -
Qérgyeai íera/c . 

csak olyan rövid ruhás bakfis,volt. kit a sze
relem száftryainég nem érintett, s ki a hó
doló szavakra gyermekes kacajjal felelt. 
Ámde multak a napok, évek. s a kis bimlió-
ból bajos rózsa fejlődött. Az egész átalakulása 
Tímár szemei előtt folyt le, ki mindjobban 
és, mindjobban bejemerül azoknak az ész
bontó szemeknek nézésébe s egyszer csak 
azt vette észre, hogy ő már maga sem a 
maga-é. hanem rabszolgája lett szenvedélyé
nek, lelke álköhözött az iiiiádotthoz és ál
landóan nála időzik. Midőn azonban" kitárta 
előtte érzelmeit, midőn kérte, hogy legyen az 
ő.édes kis felesége, akkor a lányka csukló 
zokogással borult az ő szeles mellére és rá-
emelve könnyebben uszo szemeit, csak annyit 

Tímár Géza karácsonya. 
Viharosai lordult az idő karácsony böjt

felelt: — szeretem (léza, egyedül csak -ma
gát szeretem, de mégsem tehetem. Soha. de 
Soha sem lehetek a magá-é. Másé sem. Sen-
ki-é sem. Folt van a néven melyet atyám
tól örököltem, s ez tiltó gátként meredez? 
kozóttfink. Atyám .'sikkasztó »olt, s 1 rl >nbtn 
hall meg. Láthatja ho;:y én nem való vagyok 
feleségnek, •'...».. . 

Tímáron liideg borongás-futott végig. 
Ennek a lánynak igaza van. Mii szólna hozzá 
a világ, ha ö egy megbélyegzett, a társada
lomtol száműz.itt ember nevét kapcsolná a 
magáéhoz ?. Most már az órüit szerelem 
mellé oda csatlakozott a hideg .számítás is. 
De midőn még mindig .karjaiban érezte azt 
a reszkető teremtést, kinek testéből mint de
lejes áram lüktetett át az ő testébe a lágy 
melegség: a szűzies szellem, akkor" megfeled
kezve magáról, megletctlkezve mindenről, 
odahajolt a lány füleihez és eszeveszett őrült
séggel suttogta : — hát — h a t - - ha felesé
gem ném lehet, ha feleségem nem-akar lenni, 
akkor legyen az én — kedvesem. 

: Ezen szavakra a delejes áramot lövellő' 
szemek megállottak a bámulattól, majd a 
harag és megsértett női önérzet villámai 
cikáztak ál rajtuk: a szerelmesen ölelő ka
rok lecsúsztak vállairól, hevesen lökte el ma
gától az önmagáról megfeledkezett ifjút és többé 

jén. A nagy hó pelylieket apróra szaggatta a 
süvöltő szélvihar, és egész torlaszokat so
dort össze belőle egyes utcasarkokon. A nagy~f egy tekintetre sem méltatva, büszkén hagyta 
kapuk nieg-meg roppantak a hatalmas szél- ott. Tímár rögtön észre tért és a megbánás 
rohamok nyomása alatt, az ablákuk_rezegtek; 1-ésCSíégi en. yivja.' boritá el arcát, dé nem 
az emberek pedig behúzódtak a lakásukba és 
türelmesen variak a kis Jézus érkezését. 

Az. Andrássy-ul egyik hatalmas bérpa
lotájában uyilgoih eleganciával bútorozott le
génylakást találunk. A házi ur. Tímár tiézaj 
bi.sszusan harapdálja illatos havannáját, mi
közben indulatosan jár fel s alá. Majd leha
jítja felig egeit szivarját a kandallóban tán
coló lángok közé. aztán pedig medvebörös 
kerevetére dobja magát. Az unalom ördöge 
üldözi és heves kifakadásokkai illeti a bolondos 
időt. mely még attól is megfosztja, hogy ren
des társaságál -felkeresse.-De hát ezen nem 
segit semmiféle berzenkedés,.s megadva ma
gát sorsának, unott ásitással siklik vissza 
emlékei- közé. Emlékei közül pedig feltámad 

' mert utána egy lépést sem tenni, nem mert 
egy engesztelő szot sem ejteni, hanem lehor-
gasztott fejjel ment tovább. ' 

Azután pedig hiába kereste öl. F.ltUnk 
| mint a hajnalpír, melyet felhők borítanak be. 

S ő most itt ül legénylakasábun. magányo
san, unottan, ezen a szent estén, midőn 
minden&tt a karácsonyfa apró lángocskái 
sziporkáznak, midőn minden arcon a béke, a 
boldogság, a megelégedés honol. Sóhajtva üzle 
el magától az édes emlékeket, majd inasát 
hívta, de az nem volt sehol Ingerülten indult 
utána. Tudta hogy a házmesternél szokta az 
iiiőt lopni. Útjában az egyik földszinti lakás-
1M>I, a nagy üveges ajtókon át üde kacagást 
hallóit. És a hang megdöbbentette. Olyan 
ismerős volt ez a hang, hogy nem állhatta 

Tímár egészen átengedi magát a látomány 
hatásának. A ború eltűnik arcáról, a bosszúság 
redői elsimulnak és szivét jól eső zsibongás 
fogja el. 

Még egészen fiatal legényke volt, midőn 
egy alkalommal először meglátta. Akkor még 

egy .teher rnhás angyal, és mintegy kődfelhóbe 
lifjik.'.fTan'Tiez: rá I H ^ - Z I i h U l i mi-iu 1. j imm, hii«y.j<«ifcu.ku,t»k*IJMi. S^ik^látutU j !eg- - ._ 

mondta neki szive, mely minden veri agyana 
hajtolt. ürültem futott el onnan. Futott a 
házmesterhez. Nem—kérdezősködni, dehogy. 
Hanem egy bankjegyet adot át neki, hogy 
vegyen rajla karácsonyfát, akárhol, akármi 
áron. Az inasának meghagyta, hogy az egész 
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lakasl azonnal fölsc. mert vendégeket várt, ö 
maga pedig kabátot öltve rohant le az utcára. 
TCém törődött ő már a vad fergeteggel. nem 
a liotorlaszokkal. sebtében járta be az üzle
teket, hogy díszes karácsonyfát állítson.6 is 
elveszettnek' hitt boldogsága számára. Azután 
fölcicomázta a karácsonyfát, siető, ideges 
kezekkel maga rakva fel ra mindent, maga 
rendezgetve a csecsebecsékéi; miközben azon 
tűnődött, neme lesz későn! 

'• Ina.-a es a házmester lisztes távolból, 
halborzongva néztek öl azon szent meggyő
ződéssel, hogy uruk bizonyosan megbolondult. 
Azután felgyújtogatta a gyertyákat es gyö
nyörködve nézte munkáját. .Majd lement a 
földszintre, az' előbb vmlilctt lakásba. Egy 
pillanatig.megdöbbenve állott meg az ajtóban 
Itt még szebb volt a karácsonyfa mint nála 
meri itt mosolygó buksi fejek es derült arcok 
vetlek azt korul. Azután <KÍa rohant hozza 
ő hozza, kn oly nagyon, megsértett, kii el
veszettnek biti, százszor es ezerszer megsira
tott. - oda vetette magát lábai ele. átkul
csolta térdeit és kétségbeesett gyötrelemmel 
kérdezte tőle: - Margit! megboc.-alhat-e 
nekem y 

Az pedig látva az igaz szerelem meg
nyilatkozásai a rátapadó szemekből, moso
lyogva simogatta meg a fcrli fürtjeit és az 
edes meglepetés, az öröm gyöngyei hullottak 
szemeiből. .Majd egymás karjaiba omolva á r 1 

-rak és kacaglak egymás föltalálásán. . 
Tímár aztán felhívta mindnyájukat. Mar- ; 

gitot es rokonait lakágába, hol Margit részére 
az ajándék tárgyak közölt, hogy egy kis ka
rika gyürü i> volt, melyet lioldugan engedett 
ujjara húzni, talán fölösleges is mondani. 

Sági 

O s z a t a p a s z b a n . 

FekVe a leVegö tündér-lehelettel. 
Ibolya s ,' : ngyVirág balz i • ' >- >. : 
Megremeg a bimbó édes sejtelemmel. 
TaVaszi Verőfény reidül rajta altat 

Orgona-bokornak illat-tengerében 
Szerelmes csalogány boldogságáról mesé l . . . 
— CsaU gondolatimnak sötét erdejében 
Kiáltoz a kuVik és pereg a levél, 

— kitt — 

A papucshős. 
— Irt«, Cjeke Örüli. -

Ealuszerte tudlak, hogy Juhász Gergely 
gazduratnat á Mindenhaló olyan áldott nyul-

iyvel ajándékozta meg. hogy vele az ö hites 

ugy bánt el. mint a lababuval. melyet mad
zagon rángatnak. Mindamellett Bordás .lulist 
senki részéről sem érhette gáncs, mert bár a 
maga portáján ö volt a teljhatalmú gazda 
(élete párjai csak segilő társként tekintette 
mindenben), a rossz nyelvek őt mégis elke
rülték, ugyi^ tudta mindenki, hogy .lulis nem 

olyan-könnyüvertt perszoiia. Pedig nem egy 
deli legény vetette ki hálóját .lulis asszonyra, 
aki mindössze csak barom év óta volt fő
kötő alatt. Azonban bármint isuralta a hely
zetet, a z ő engedelmes'gazdáját, miként ne
vezni szokta volt, a borocskáról se szép 
szóval, se fenyegetéssel leszoktatni nem tudta, 
pedig .lulis asszony - ugy mondják — a 
hálás kedvéért nem egyszer vágta magát 
támadd helyzetbe. Ilyenkor Gergely gazda 
csak azt szokta mondani: 

— Hagyd el. Julis, előfordul ez más
sal is ... . . 

— -De nem bigvoiii. vágoil szavába 
Juh.-. Hogy is hagynám, kend hagy'a : óba a 
dorbéapjast, az én keserves verejtékemmel 
összekapó,gátolt garasaimát euy részeg ember 
se herdálja el . . . _-

Dacára az ilyen paláhaknak.- liergely 
ga/.dauak torka uirgi^ csak inegkivánta az 
üdvözítő italt és ha -zerei tehette,. néni is 
ment el a Miiiszik zsidó korcsmája előtt 
anélkül, hogy annak belső berendezését meg 
ne tegintsé ás ki ne íúrke.-zsze.: hogy sentése 
mit rejteget magában. 

Az X lába asztalnál egyszer Bekecs 
Márton komája segítette] neki '.lulis asszony 
garasait 'lecsúsztatni; amiért hálából egy jó 
tanácscsal szolgált GerVi-ly gazdának. 

- Te'Gergely, -zólöú hozza. Miért en
geded a/l. hogy az az asszony téged ugy 
Orrodnál fogva vezessen, hogy papucsait.há
tadhoz verdesse. Xcm szégyenled ember lé
tedre, hogy a főkötő a le fejeden van és az 
asszony dirigál .mindenki felen a házban. Az 
egész falta népe ujjal mutogat rád, hogy néz
zetek, olt megy az a liőslelkü ember, aki az 
asszony iniö szavára az ágy ala bújik . . . 

— Di' aminár nem igaz. méltatlankodók 
liergely. Eu még egy asszony parancsára^ se 
kerültem ágy ala. 

— Xem kell azt ugy szórul-szőra érteni, 
liergely: én csak'azt akarom mondani, hogy
ne légy asszony, mikor férfi lehelsz. És miért 
nem hvz ugy minden, amim te.akarod? 

— Hát nem ugy van? 
— De nem ám. éppen azért vágy pa

pucshős . . . 
— KÍ a papucshős? • . ^, 
— Te vagy' 
— Én!? 

Te bizony, liergely. 
— Ammar nem igaz. .Marton. '•. 
— Bár ne ugy volna igaz. legalább nem 

lennél az embereknek csúfjára 
- K i ! ? - . 
- T e ! 
— Ént? 
— Te bizony, liergely. 
— Ammar megint nem igaz. • • 

^=_Gergély gazdában nem volt epe, 
ugy teremlelte az Isten-ót, hogy bosszankodni 
ne tudjon akkor se. ha mesterségesen szítja 
valaki benne a harag és -indulat- pusztító 40-

semmire se megy Gergelyjel nrás módszer
hez folyamodott. 

— De hát igyunk egyet, liergely. 
És ituk ezúttal istentudja hányadszor, 

annyi azonban bizonyos, hogy tizenöt-husza
dik koccintásnál tarthatlak, mert liergely sze
mei már különös módon csillogtak. 

— Te Gergely, szólott Bekecs Marion, 
majd meglátom liát, hogy ki a legény a gá
ton. Ott jön a Julis asszony.. . . 

. — Hol!? Riadt fel amaz. 
— No, ülj le, ne ijedj ugy meg mnitl-_ 

járt. l.aloil. hogy milyen |«pucsliós vag\ 
— Ki!? ' .1 
-.- Te! "»-. 
— Én!? 
— Te bizony. Gergely. 
— Ammár megint nem igaz._ 
— Xo majd meglátom mindjárt. Az 

asszony biztosan idejön érted, hogy le-jej 
hazavezessen, de ne hagyd magad. Azt meg
mondom, ne.hagyd magad. Gergely, nem vagy 
se gyerek, se asszony, te ember vagy, aki 
parancsolni tud . . . 

'— Ugy van Márton, most igazat 
mondtál. 

Csak nem kell éltázakodottnák leiiui. 
Nem azeri mondtam, hogy' ugy van. J a n i é i n 

azért iiioiigtam ezl neked, mert ügy lehetné. 
Hanem bál megmondom a módját, hogyan 
mulasd meg az asszonynak, hogy te vagv az 
ur a háznál.'Tégy ki..-magadért, hisz te erő-
sebb vagy. Attól ' 'nem kell lelned, hogy az ' 
asszony tegeil banlauj-fog. Csak egyszer légy. 
erős. ne ijedj ineg -a- magad árnyékától 
nyö/iti fo-jsz.—te les/el-az ur a háznál. 

Bekecs. Márton ekkor közelebb húzódott 
Juhász Gergelyhez. Hogy a korcsmáros H 
mások meg ne halljak, öt leendői felöl bizal
masan kioklalla. hogy mire ide' ér .lulis 
a.-szony. tudja, iml kelljen tennie. 

— lslen ellessen, Gergely, kocitiiotl 
liekecs Márton. Csak bátran, ha mondom, 
most mutasd meg. hogy ki a legény a talpán, 
nógatja l íergelyl. < ' 

— Miliszik, hallja, öt üveg bor! ide, 
lesz. ami lesz! 

.1 vendéglőd mitsem sejtve, bár kérdő 
mozdulattal teljesbe Gergely parancsát é.- ki
hozta az öt liter bori. Azonban alighogy le
tette az asztalra, nyílik az. ajtó és Juli:- asz-
szony lépett be. » 

Hát azt az ehetetlen micsodáját 
kendteknek . . . 

Zsupsz. repül az egyik üveg tartalmával 
együtt Julis asszony feje melletl a falhoz. 
Zsupsz. repül a "másik -," harmadik negyedik.-, 
ötödik. Mind valamennyi Julis asszony feje 
mellett röpült a falnak, annak oldalán ezer 
felé zúzódva, aláhullott a földre. Az asszony 
pedig, mint egy szobor, állott helyén rendü
letlenül, kezét csípőjére téve. Cipőjét bortócsa 
folyta körül. 

A jelekből ítélve, helyzetébe tüstént 
beleélte magát és midőn látta, hogy az utolsó 
üveg is elrepült, minek folytán a zuzódás-
okozta lárma'elült, odalépett Gergelyhez: 

— Kend naplopó, kend csapszékvirága! 
Nem szegyenli magát az egész világ uepe • 
előtt? Ahelyett, hogy jóra való, törekvő ein-
ber iparkodna- lenni, borpusztitóvá szegődolt, 
é'gyédSh ^ jaTí fos f '^mar'TS.^'lkegy^Spvi*; -
igyék a végtelenségig, mig csak szegény jó-
bolond felesége birja erővel és pénzzel. Hát 
ezt érdemlem én kendtől, amiért csekély ja
vainkat ném akarom idegen prédára tenni, 
amiért az. utolsó garast is félte teszem, hogy 
legyen öreg napjainkban betevő falatra. Vagy 
talán koldusbothoz nyúljunk és vezessem 
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kendet házról-házra tarisznyával hátunkon?; 
Most méí; nem elci.'ainit megivott, hanem a 
falhuZ" verdesi i' telt üvegekel. gondolván, 
hogy engemet megijeszt es elfutok, hogy 
'keud ' tovább dőzsöljön itt. ..\. ;.\, n i - - . . . . 
i^iikviriji k:mi ijiv i l i _• i ' . . 

Juhász Gergely es Bekecs 'Marion•:. hat-, 
mily energikus.ellenállásra. készültek is, szó
hoz, jutni nem tudtak. A korcsma beh lámja 
teljesen megszűnt é.. mindenki a jelenet néiiin 
szemlélőjévé szegődött. Ez a némaság volt 
az. mely őlt és amely .h.lis asszonyi erkölcsi 
,hadaihoz juttatta. A kei ferli szégyenkezve 
ült.helyén, mint egy céljiontöl teve ki ma
gukat egy asszony támadásának. De tűrlek 
némán megadással, tiiiut vert had.lehorgasz-
toti fővel. 

- • . " . . igen. ez az ember kendnek 
puszipájlásává szegődött, mulat Bekecs biat
lonra, hogy pár hatosát felsegítse emészteni. 
Ezért azután Össz.efogotl kenddel, hogy elle
nem felvegyék a harcot. Elhiszem, jó volna, 
lordul! ismét Gergely felé, ha kend. zsel**t 
lehetne minden pénzt, .legalább .volna mit 
inti: neki is. Xe hallgasson kend senkire, csak 
ciireáni, akkor boldogülni fog az eleiben. IV 
ha ilyen potyalesőkre hallgat, amilyen ez a 
kedves komája itt . . . , '• .-. 

Bekecs Márton- felé akart isinél Torduhü. 
hogy ujjal mulasson rá. de csak liQlt helye 
maradt olt: ö maga észrevétlenül elillant, az. 
ajtófélfának .köszönve — kividről. 

- - l.átja a jó komák hogyan hagyják 
cserben kende!, ha bajba j u t Igy bízzék 
csak bennük. fJem-e jobb lett volna most 
ezt elkerülni, néhány forintja megmaradna. 
Fizesse ki a bor árát és jöjjön velem ebből 
a fészekből. 

Ks mégfogta kezét: együtt mentek haza. 

Az elveszett tavasz. 

Hu elmegy a vándor madár 
LombNutlató ősszel., 
Néma csendben nyugszik a nap, 
Néma csendben jő fel. 

flsenil borul rá a viilél.re. 
Nem csattog az ének: 
S bár még ősz van. már ts érzem 
Zord ragyát a léinek. 

s 
Hogyha a dér letarolta 
Virágját "a rétnek. 
A zizegő haraszt közöli 
Húslakodva lépek. 

— Pedig majd még nyil a virág, 
Ha tavaszra fordul, 
L'jra csattog a csalogány 
A lombos bokorbul. 

Lesz még virág, lesz madárdal, 
Kikelel is másnak, 

:javasza*mmMSÜEI 
A szép ifjúságnak. 

Nem várok én uj tavasznak 
Himes virágára, 
— Rég elmúlott kikeletnek. 
Járok a nvomába. 

7Vi*ri<* Gedeon. ' 

KI'.MKNESAIJA 

Párbaj tanuk nélkül. 
•Kincs István. 

A. ketvdz.es a legártatlanabb nagy dolog 
alvilágon, ha teszem, kecske vagy tinó kérőd-' 
zik: iáikor azonban egy Mihók Imre és Koncz. 
Sándor próbálja még azt a dolgot akkor még 
baj is lehet belőle. 

Mi rt hát az útmester ur a doktorral 
igyetembeu valóságos kérödzést cselekedett 
meg a kaszinóból hazamenet, , 

Szerencse, hogy sötét volt már. Az égen 
borús föl hők inogott maradlak a csillagok, az 
ulealáinpások meg nem azért égnek némely 
varosban, hogy világiusaiiak is. Vagyis hát 
Mihók bátran Csinálhatta a kis doktorral a 
inaga dolgát 

Majdnem minden pártit újra inegját-
szpltak. A ski meg a pagát csak ugy röpkö
dött a s7.áju.kbol;..közbeii szidták a patikust 
s a kis doktor, olyan méregbe, jött, luigy 
apró lábával tipródott, mint a pulyka, mikor 
támadni készül. A legcifrább pedig az volt a 
dologban, hogy .az - útmester még jobban 
piszkálta a .hörcsögös embert. 

* '.-•— liallod-e Sanyi -r- kezdte sunyítva 
— azok áz. emberek minket kutyába se vesznek. 

•—': Majd megmutatom én nekik — szo
rította ökölre johttik- kezét-a doktor., 

— Megmutatod? — tüzeit Mihók odább 
— én ugyan nem látom azt a mutatást — a 
patikus őrökké velünk veszekedik, ha színnel 
jövünk, káromkodik: ha torokjtal indítunk ke-
seredet febben. néz.' mint a fancsali feszület s 
a végén mikor ; - i •játszmát elvesztetté, csak 
éppen lé'gy össze nem szamaraz bennünket 

—. A gazember! —vicsorította a doktor. 
— .la. könnyű azt mondani. — nevetett 

Mihók, — de ott beim ugy-e hallgatsz? . . . 
— Mit csináljak az Isten szent szerel

mére? Hiszen a patikus bolond, . . . vagy 
láttál te. már okos patikust? Belekössek? A 
bolondtól kilelik, hogy kihi, akkor aztán fi'J-
fujhatod, jöhetsz, szekundásnak. 

— Az volna meg a legkisebb baj. 
— Hogy amputáljak anyakamat? Meg--

köszönöm .-szépen. Tessék csak az nrnak ki
állani. . . 

1)e jiát valamit csak keli lennünk! 
I . v usztára fuccs a beesületünknek. Az rd . 
sem fél már mi tőlünk. 

- — Mondok egyet. Imre — szitta a fo
gai a doktor - tudod mit? bizonyítsuk be, 
hogy mivelünk nem lehet kukuricázui. .. 

*"!— Tehát mégis kihívod a patikust ? 
— Eleven kénesőt. Hanem én . . . én a 

mondó vagyok, hívjuk ki egymást. 
— Megbolondultai, Sanyi? — rökönyö-

dölt meg Mihók Imre. 
— No. no, t i " — tért meg a doktor 

bátorsága egyszerre — azt hittem, te különb 
legény vagy. , 

Nem is felek az árnyékomtól, de 
hogy mi, a régi jó barátok egymást össze-

jLJaizáBajukV rogy butaság-voma- tőlünk: - -
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— Remélem nem beszélsz komolyan? 
— Pedig nincs különben. Megverekszünk, 

punktum. 
— Verekedjél a hátad közepével, dc ne 

éli velem — dühösködött áz útmester... 
_ Xo de érts meg, lelkem — ragadla 

Mihókot karút! a doktor — mi épen azért 
verekszünk egymással, hogy egymásba kart 
ni- tegyünk. A-kaszinóhan összeveszünk, bará
tainkból elbúcsúzunk s azután tegyük, föl hogy 
le-ket bélre bezárkózol odahaza. 

— Es aztán? 
— Aztán semmi. Olyan becsületünk lesz 

utána mindjárt az egész város elölt, mint a 
harapós kutyának az utcán a gyerkőcök .előtt 
Remetéin, most már csak megértettét?-" 

— Meg-iiH'g hagyta rá Ahhíik Imre a 
feje búbjai vakarva hanem a mondó va
gyok, csináljuk taláirínkább fordítva. 

— Azt galambom, nem lehet -sietett 
a válaszszal a doktor. 

— S ugyan miért ne lehetne? Ha iga
zán párbajra kerülne a dolog, az csak való
színűbb, hogy én kaszabollak össze; Sanyi, 
minthogy te'nyápic ember létedre én ben-

.nc.in tégy kárt ? 
— Ki a nyápic ember? egyenesedett 

ki a maga knrtaságában a doktor—ballod-e 
Suszter, ez már sok, ezt nem lüröm, nem 
engedem. 

— Xe te bolond, ne. próbálta Mihók a 
haragos embert megszelídíteni. 

— Bolond? hát most már bolond is 
vagyok? töporzékplt az orvos — nyápic 
ember, bolond ember' megállj, ezért számol 
adsz nekem még. 

.lószakál se kivánl, hanem elszaladt 
egyszerűen, i Hyan futást cselekedett meg, mint 
valami megkergült automaták 

Mihók Imre tekerte a fejéi, hanem ulána 
nem futott Az automobil is megáll, ha kifogy 
lielőle a szusz, s hogy a kis doktor haragja 
meg annál a szusznál is rövidebb ideig tart, 
azt már betéve tudla. mint a szopós gyerek 
a sirást 

Pedig tisztelet becsület Mihók uramnak 
az egyszer nagyban csalódott 

Másnap, kora reggel a patikus áhított be 
hozzá a lódoktor kísérletében. Mihók, a hogy 
az inas bejelentene őket, niég javában nyúj
tózkodott de azért beeresztette őket 

•— Hát ti már talpon vagytok, gyere
kek? •- fogadta két vendéget kedves humor
ral szervusz, édös tülkeim, mit hoztok? 
kell snapsz? 

Nekünk nem kell snapsz — jelen
tette ki rettenetes komolysággal a b'idoklor. 

— Sokkal komolyabb járatban vagyunk 
- ütölte bálra Harsányi Ignác kopaszodó 

palikus fejét 
— Pedig kár. hogy nem isztijk. Tegnap 

kaptam ajándékba: egyik utkuparóm égette. 
— Tisztelt uram - - vágta magát hap-

tákba a lódoktor. 
— Tisztességesen viseljétek magatokat 

— pa.ttant föl jókedvű kacagással Mihók Imre 
— különben eb ura faszekere, kidoblak ben -
neteket. 

Dé a lódoktor nem engedte magát meg
zavartául!,- újból ott kezdte, hpgyi- . -

A patikus nem akarta a másiknak en
gedni áz egész dicsőséget mért .hamarosan 
belevágott: " . . . -

— Mi Boiicz Sándor orvos urnák meg-
bizottaiként jöttünk ide, hogy számon kérjük 
öntől . . . P 

http://ketvdz.es
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engem. 
Önözd áz ángyot! kalapját, de ne 

Te megbolondultál, tíáei.? 
— Hogy számon kérjük öntől—vágott 

bele a lódoktor - mi alapon merte Boncz 
doktor urat nyápicnak es bfdondnakjiévezni? 

•~ : — Semmi közölök hozzá - ugrott f i i 
hevesen az agyitól az útmester — most pe
dig ha el nem hordjátok azt á farizeus ké
peteket egy-zerre. hat veletek verekszem, 
nem pedig Ifoiic Sanyival. Itt a fegyverek — 
leakasztott kél fringiát a falról — tetszik 
valakinek ? 

A lódoktornak scmmihogyan- sem tet
szett, mert mar az ajtóig faralt. a patikus 
meg éppen nem érzett valami nagy hivatást 
a kardforgatáshoz, mert egész alázatos han
gon mondta: 
• • — Becses engedelmébűl megjelentjük 
felünknek, hogy ön a párbajt akceptálja s_a_ 
kardot választja. 

— Bánom is én. Hanem, ti is ott le
gyetek a doktornál, azt mondom, mert még 
a délelőtt folyamán az aeyabugyálást rajta
tok kezdjük. Sokkal tartozunk mi már nek
tek : kutyába se veszitek az emberfiát tarokk 
mellett. Most köszönhettek és mehettek. Én 
addig a kardokat köszörülöm s két óra múlva 
a doktor lakásán találkozunk. 

Mihók egészen belezökkent a komman-
dirozásba s szinte gusztus volt nézni, hogyan 
imponált az ő fölényes modorával annak a 
két embernek. Mennek, akárcsak dróton rán
gatták volna őket 

És az útmester nem tréfált. A délelőtt 
folyamán tényleg beállított a két kardal Bonc 
Sándorhoz, mondván. 

— Szervusz. Sanyi. 
A doktor a fringiák láttára érthető za

varba jött: alig tudta kibökni, hogy 'Szervusz.* 
— Azt a két gazembert keresem — 

folytatta Mihók Imre. 
— Ki — kicsoda ? melyiket ? 
— No hát, akiket még hajnalban hoz

zám küldtél. 
— A lódoktor vidékre, ment; nialac-

arványl jelentetlek ki, a patikus meg fekszik 

tőle 

csak 

tor 

fel. Idali csusz bántja, most jövök éppen 
• • t . 

Tanuk nélkül vagyunk cgy'szofal — 
indította kedélyesen Mihók Imre — most 

az a kérdés, vájjon neked tényleg olyan 
kedved van-e verekedni? 
— Nekem? — vonogatta vállát a dok-
• vaunak bizonyos formaságok. 
— - FUtyOlök a formaságukra!édes bará-

— nevetett Miók Imre — elhoztam a 
No most, Sanyi, rajtad a sor. Nyi

tom 
kardokat 
latkozzál. 

Hanem Sanyi csak hol jobbra, hol balra 
aézell es semmihogvan nem akart""vagy tu-

á 
dott nyilatkozni.' 

Az-ulmester hangos kacagásra gyújtott. 
— Hát nem vagyunk mi kötözni való 

bolondok ? Veszekszünk, mikor békében le
hetnénk! 

—T=- fk—a- világa—• takartam magát a 
doktor —-mit szól már most hozzá a világ? 
A gályái felkötöttük . . . 

A világol lóvá tesszük, punktum. 
Emlékszel, Sanyi, tegnap volt valami jó esz
méd, egyikünk pár hétre leteszik.. 

— És . . . és megtennéd! — könnyeb
bült meg a doktor. 

— Egy feltétel alatt. 5 ^ 
— Nos? 
— Te is lefekszel. Tegyük föl, hogy egy

mást kaszaboltuk össze. Az a legvitézebb em
beren is megeshetik. 

— De a feleségem ! .. . 
— Süsd meg a feleségedet, Az előtt 

mindent tagadsz. A minthogy én is mindent 
tagadok, megesküszöm, ha kell, kogy mi-nem 
párbajoztunk. Hanem tudod a világ szamár, 
az emberek akkor sem fogják elhinni. Te 
persze időközben fontszámra hozatod -a köt
szereket a patikából s azokból valamelyest 
nekem is juttatsz. A sok vatta jó leSz vala
mikor még bundabélésnek. 

A doktor egyet gondolt, majd kezét 
nyújtotta Mihók Imrének, mondván: 

— Nagy akasztófa szorult beléd, Imre, 
hanem okos ember vagy, látom. 

Azzal váltak el. Mihók vitte haza a maga 

szablyáit s az nap a. doktor is, az útmester 
Js elzárkózol a világtól. Koghatós legények 

őrködlek ajtajuk előtt, hogy lélek se be,, se 
ki. Pedig csoportosan jöttek a látogatók. A 
patikus, meg a lódoktor föllármázta az egész 
városi, helyi újság meg titkolódzva a társa
dalmi élet két kitűnőségének párbajáról irt, 
mely tanuk nélkül ment végbe s melyben 
mindkét részről sebesüTés történt. Hogy a 
sebesülések komolyabb természetűek, mutatja 
a patika forgalma: a kötszerek már jóformán 
teljesen elfogytak.' f—r 

A kaszinóban kinos__érdeklődéssei-tár-
gyaltak a dolgot. Senki "se tudott bizonyosat 
s mégis mindenki tudott valami ujat. 

— De-mit titkolóznak a bolondok any-
nyira ! — pattant jöl bosszúsan a patikárus. 

— Bizonyosan, hogy be ne dutyizzák 
őket Meglássátok, ha rá kerül a sor, még le 
is tagadják, hogy párbajoztak — jegyezte 
meg a lódoktor — tizet teszek egy ellen, hogy 
először még karonfogva is jönnek majd a 
kaszinóba. 

Alig ejtette ki a doktor ezeket a szava
kat, nyílik az ajtó s azon Mihók Imre jött 
be a doktorral karján. 

— No nézd a két svindlert! — szaladt 
k i ; szó a bosszús patikárus ajkán, hanem a 
másik pillanatbau már fölugrott, elébe futott 
az érkezőknek s. lelkendezve kiáltotta: 

— No végre valahára ! Szervusz Imre ! 
szervusz Sándor! no csakhof y egyszer! Hol 
is voltunk olyan sokáig: 

Tudományos d ilgokkal foglalkoztunk — 
válaszolt Mihók Imre magasra emelt hom
lokkal. . ' -. 

— Az anatómiát tanulmányoztam. No 
igenis — szólt a doktor." 

No igenis — köhögött a patikus' is, 
meg a lódoktor is. Összenéztek s megint kö
högtek. 

Hanem azért percre sem feledkeztek 
a két ember iránt tartozó tiszteletről. Az a-
két ember ugy megnőtt a szemükben minden 
titkolódzások dacára, mint a nyárfa megnő 
liusz esztendei csöndes vegetálás után. Hiába '.. 
a virtus csak minden embernek imponál. 

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

CELLDÖMÖLK, Kossnt-n., kőfaragóval szemben. 
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Vadász- és lovagló-csizmákat; továbbá fájós lábakra speciál cipőket. 
•liivitások pontosan és"j;il,iiivos áron azonnal eszközöltetnek. — .Mind eiiiietnii cipotisztitó szerek lejrmtán'yosább árakon 
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1,,-pillantási képességéről, amely a kei<b-sb',-
minden,iddalról-benaliil s arról a óagy cni-
i.,rszeretetröl, amely sorain végigőmlik.• «A 
társadalom és a nemi kérdés, második húsz
ezer -jéldányban ma jeleni meg es mindén, 
dohánytözsdében és könyvkereskedésben káli-
haló, ára a 7 ives kötetnek reii-lkiiüL_olo-o-: 
SO fillér. : - - ' . . - C f t <i 

Elfelejtett főnyeremények:. A .tos;-iv-: 

• sorsjegyek. 1907. november lö-nri""'hivaiah.s 
sorsolási jegyzéké .szerint : az 1O20 sor. 06 
sz. sorsjegy nyert 20.0IHI koronái, az |u7:! 
-or. 85 sz. sorsjegy nyert 20.0(>0 koronái, az 
4209 sor. 27 Sz. sorsjegy nyert 20,000 koro
nát, az 5660 sor. 99 sz. sf rsjegy nyert 30,01KI 
koronát, az 6152 sor. 75 sz, sorsjegy nyert 
2ii koronát. Ezeket a sorsjegyeket már évek
kel ezelőtt búzták ki. de a niai napig ja sze
rencsés nyerők nem jelentkeztek. Az illetők 
egyszerűen nem tudják, hogy sorsjegyüket 
ilyen; nagy nyereménnyel -húzták.' Xem tudják 
pedig azért, mert nem járatnak megbízható 
sorsolási lapot. Ilyenként ajánlható a Pénz
ügyi Hirlap, amelynek sorsolási melleklapját 
a pénzügyi utmu,lató-t a nagymell. m. kir. 
belügyminiszter mint teljesen megbízható 
szakközlönyl, am. kir. pénzügy miniszter pedig 
mint szakértelemmel és.pontosan szerkesztett 
közlönyt hivatalosan ajánlóit. A lap előfizetői 
a januári számmal nigyen kapnak egy sor
solási naptár-t, továbbá a..Fenzügyi és Tőzsdei 
Evkönyy-et, amely sok hasznos tudnivalón 
kivfil tartalmazza a kezdettől fogva 1907 

.végéig kihúzott, de kifizetés végett ínég be 
neiu, mulatott sors.u-gyek. kötvények-, zálog
levelek hiteles kimutatásai, ugy hogy e könyv
ből akárki megláthatja, ki van e sorsjegye 
húzva, vagy nincs? A Pénzügyi Hirlap elő
fizetési ára 5 koroni.* mely összeg posta
utalványon küldendő be." a kiadóhivatalba 
Vfl, Rákóci. dl^-H. I, ahol mutatványszámok 

is kaphatók. — 

Karácsony az égben. Ily címmel bájos 
kis karácsonyi játék- jelent meg a Szeut-
István-Társulat kiadásába::, mely kiválóan 
zárdák és' iievelöinlezelek számára készült. 
I'oétikus képekben vaii bentíe megírva, mint 
visznek áldást és megbékülé.-t a legkeményebb 
szivekbe is a karácsonyi gondoláink s a meg
kapó, drámai „történ, tek előadásából alakult 
ki az égiek karácsonyi öröme. Nagy előnye 
a kis karácsonyi darabnak, hogy előadhatják 
ott is, ahol diszes kiállításra nem sokat költ
hetnek. Astervid álnév alá rejtőzött szerző 
sok helyütt nemes élvezetei fog szerezni c 

" müvével. Ara 12 fillér', kapható a Szent-. 
Islván-Társulat könyvkereskedésében Bpest, 
IV.. Kecskeméti-u. 2. -

Érdekes határozatot hozott nem-
régibeo Knriök község elöljárósága. — 
Katonaság gyakorlatozott a vidéken. A 
hadvezetőség leiratot kiiblötl az einlilelt 
község otóliáióságának és kérdést inté
zeti hozzá az n-árrt, hogy a katonaság 
élelmezéséhez szükséges különféle hus-
mennyiségel lie' leheUé szerezni a falu
ban. A biró a leinti yélel? utón azonnal 
gyűlést hivott egybe. A gyűlésen ismer
tetvén a leirat larlalináér-a- következő 
határozat..! ajánlotla elfogadásra : Mi-
uláii a katonaságnak húsra Van szük
sége, az , a . faluban kapható. — lía 
marha kell. akkor itt. vagyok én: ha' 
borjú kell, akkor a János komám, a 
biivétiybiió: ha pedig disznó kell, ak
kor itt van az István sógor az esküdt; 
alr pétiig egyszerre minden kell, akkor 
tt lesz az ciüljárőság. az majd hatá-i 
roz.« — Az elöljáróság hozzájárult az 
indítványhoz. 

Szerkesztői üzenetek. . 
Helylieli. BeküldOU munkája gondolat

menetre-es tartálomra nézve megfelel: csu
pán stiláris és oi-K.i rafiai hibákban bővelkedik, 
sőt itt-ott szóréndhibák is vaunak benne. A 
novella általában jó és közölhető, miután an
nak .luányai könnyen korrigálhatok. Azonban 
csak ugy közölhetjük-lapunkban, ha elöltünk 
megnevezi magát, miután a plágium esetleges 
vádját*irl~Tiiugiiiikat menteni akarjuk. Ha a 
nyilvánosság elölt ismeretlen kíván tenni 
ink. -gnitój-ii niegőriz"ük. 

»Áratiuudtir.- Verse igen. gyenge és 
igy nem közölhető. Versekkel igen sokan al-
hahhoznak bennünkei. de költeménnyel ke
vesen. T. i . a-vers atal' a mű külső formá
ját érijük,-költemény alatt |*dig annak belső 
tartalmát, tárgyát Az ön küldeménye igen, 
gyenge vers. költeménynek |>edig nem költe
mény. Ha poela' kíván lenni, akkor igen so
kat tessék olvasgatni'-- tanulni. 

T á j é k o z t a t ó . 
Ingyen hirdetés előfizetőink számára. 

T A L I S M A N 

Azon neveknél, hol helyiség megnevezve nincs 
eellilömöiki lakosok. 

Almási János fűszer-,lisz'- éa festék keres
kedő Döuiölki-u. \ 

Baross Imre sütödéje Kis-utca. 
Béres Sándor nri és női cipész Kossuih-u. 
Bokor Károly ácsmoster, Szalay-telep. 
Bodor Józsel hentes-üzlete és husfüstöl-

déje, Jánosházán, 
Bors bajos férfiszabó. Egyházashetye. 
Czuppon Sándor hentes, a róm. kath. iskola 

épületében. 
Üzv. Deim Sándorné Központi Kávéháza. 

Kossuth lajos-u. 
Engelsz Kerenc fodrász és borbély, Vásar-

- tér-utca. 
Fábián Dezső kovács-mester, l'ápai-u. 

Ftyer livofa-tfltwr-, l l 
- kedese, 3SéHb3fnmSfcS 
Gáspár Kálmán fodrász és borbély, Kossuth 

l.ajos-ü. " 
Guttmaiui Adolf polgári es egyenruna-szaoo, 
- .A tulipán--hoz. Róm, kath. fiúiskola--: 
Gerencsér András nri és nói cipész, Vásár

tér-utca. 
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Güusbergcr Ignác szesz- és bornagykeres
kedő, Ság. 

Hubert l'ál vendéglős, t'.songé. 
Iler/.felil Mór Csornai gőzmalom lisztíorak

tára, Kossuth I^ijos-u. . 
Iloffinann Miksa épület- és tüzifakereskedo, 

Sági-utca.. ' "v 
Horváth János kömives-mester, .lánosháza, 

Uj-utca. 1 

Hubert Samu vendéglője a .Birány.-hoz 
Sági-utca. 

Horváth János kovács, Magyargejics. 
Jánosa l'-tl cipész, Ferenc József-utca. 
Klein Jakab kávés, Oj-kávéház^ Kossutf.-u. 
Kalffl Gyula cipész, Erzsébet-u. 
Krausz Mihály mészáros, Sági-u. 
Kiniczky Lajos mulakatos, lK'.m«lki-utea.-^-=-
Király József kömives és építkezési vállal

kozó, Jánosháza. 
Kondor József sirkoraktára Kossulh-utca. 
Löwenstein .1. és fiai divatárnháza, Szent

háromság-tér. 
Landherr József kéményseprő, Sági-utca. 
László Ferenc vendéglős, Celldömölk. 
Mikus Kornélné fodrász és borbély, Kossuth 

Lajos-ntcs. 
Módos József épilö..Állandóan nagy cement-
raktár. Uj-telep. -
Mészáros János vendéglős, »Griff«-s/.állooa 

Vasúttal szemben. 
Mór Gyula kereskedelmi és mükertéui, 

Koiház-n. 
Marschall Hál vendéglős, Győr, Teleki-ub a. 
Mtzeri István asztalos. Pápai-utca. 1 

Máté Antal vendéglős, • Korona -szálloda, 
Kossuth lajos-utca. ' , 

Magdics l'.udoh vendéglős Jánosban 
Németh Márkus divatáru-kereskedő Szent

háromság-tér. 
Nemet Ferenc kávés Győr Erzsébet-kávéhiz. 
Nagy András vendéglő* -Magyar Király 

szálloda.- Vasúttal szemben. 
Patji Jónás bádogos Vásár-utca. 
Kos'enheűn Ferenc épület- és géplakaltm 

Sági-utca". 1 

Reif Dávid cipész Kossuth Lajos-utca. Ci|iö-
raktár. ' " • 

Ez év végén 
50 éves pályafutását fejezi be. . 
a legjobb magyar élclap, az 

„ÜSTÖKÖS". 
Ebből az alkalomból az Üstökös 

kiadóhivatala azt a kedvezményt nyújtja 
olvasóinknak (nyilvános helyiségek ki-
yételével,) hogy 

Y4 évre ( 3 kor. helyett) 2 kor.-ért 
7, évre ( 6 kor. helyett) 4 kor.-ért 
1 évre (12 kor. helyett) 8 kor.-ért 

rendelhetik meg az Cstökőst. 

utaiványcim: „Üstökös" Budapest. 
• ^ U s t ö f ö ^ i r e k r ^ á p S S ^ 

rovata van, Minden megfejtő — kivé
tel nélkül — értékes jutalmat kap. 

Az 50 éves jubileum alkatmából 
• megjelenő üTTíiepi számos minden uj 

előfizető megkapja. 
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K a r á c s o n y i v á s á r ! 
Karácsonyfák,' karaösónyfadiszek, csillogó-gömbök 

k. mindenféle élvezhető karácsonyfára való szalon-SZVOBODA K A R O L Y N E ( 

: : fűszer- és csemege-kereskedésében : : o jutányos árban kaphatók 

Nézze ugy ahogy akarja: 
Azt nem lehet elvitatni, hogy a Fay-

fele Sodener Hinerál pastillák' több mint 
21» év óta a nyak és a gége ineidiülésé-
nek minden formájánál lenyesni kitűn
tek és hogy a legnehezebb katamis gyó
gyítására millió es millió ember azokat 
épp f'ly fényei eredménnyel használta 
és használja most i< A Fay-léle valódi 
Sodener egy hazlartashól se hiányozzék, 
hogy mindig kéznél legyen. Dobozonként 
1 2 5 K-érl mindenütt kapható. I'tánzók-
tóí óvakodjunk és kérjünk állandóan 
• Fay-fele valódi Sodenert.« 

Föüeynöksép Magyarország és Ausztriára: 
WIEN, IV. Gr. Xeugasse 27. 

Könyvkötészethez 
szükséges gépek és egyéb felszerelések 

haláleset miatt Jutányos áron 

— e l a d ó k . = 
Az üzletet saját kezelésem alatt mélyen le
szállított árakkal tovább folytatom, miért is 

kérem a t. közönség szives pártfogását. 

Özv. Zsigmond Istvánné. 

Tombolaestely. 
Van szerencsém tiszteli vendégeim 

szives tudomására hozni,_ hogy folyó 
hó 26-án, k a r á c s o n y m á s n a p j á n 

hangversenynyel egybekötött 
A G Y 

TOMBOLAESTÉLYT 
rendezek,' melynek nyereménytárgyai 
kávéházam kirakatában megtekinthetők. 

Szives látogatást kér 

Klein Sándor 
kávés. 

EEákPJ CIMBÍLOM 
kevéssé használt, szép és jö-
hangtt j u t á n y o s á r o n e l a d ó . 

Érdeklődök B O R O S JÁNOS cimbal
mosnál bővebb felvilágosítást ny í r . ek, 

Mindenki kap egész ingyen egy 

W a g n e r 6 4 F o n o g r á f o t , 
99 

ha Itt drb. aranyönleMi elsőrendű „WAG
NER" hengert nálam vesz. A hengernek 
drb-ja 180 tilt. Az összes színházak iel-
vételei, (Vig özvegy, Tavasz. Hoűman 
meséi, Denevér, Cigánybáró, GésSk, Paraszt
becsület. Faust, Carmen. Tanuháüser.i úgy
szintén a legújabb és legszebb oparák. 
operettek, népdalok, nevető kuplék ci
gány és katonazenék, szentdalok kényel

mesen hallgalliat('ik^~ _ " 

A l e g s z e b b a j á n d é k ! 
E g r T d a i K a p h a t ó : Á 

W A G N E R 
a , , H a n g s z e r - K i r á l y " - n á l . 

BUDAPEST, vTttTJöísef-kőrnt 15. Telefon 67 -85 . 
Képes l u a i u e r ár] e g y í ék injyei i . 

•ár Huzóharmonikákban nagy választék. 

M E G N Y Í L T - i 
G á s p á r K á l m á n 

hygienikns f o d r á s z - t e r m e CELLDÖMÖLK üj-kavéházzaf szemben. 

Állandó raktár: 
Rogcr és GaUet-féle Párizsból ibolya stb féle illat 6—12 K-ig. 
Roger és GaUet-féle finom szappanok l 6 0 - 3 K-ig drbonként. 
laubert-tele (Párizs) rizsporok és ereinek, különféle válogatott 

illatokban drbonként 140 —4 K-ig. 
Maulmrt-féle 3 és 4 Leichner 1 60 és 240 K Kielhauszer-féle 

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

dHsabb választékú szappniiatból különféle válogatott illatokban, mik külö
nösen felenilitésre méltók: Ibolya glycerin 1 20 K. Szelence (Flieder) 
1 40 K, Széna (világhírül 1 60 K, Speick 1 K. Tojás-olaj nagy 50 f 
és gyeniiekszappan 50 f /— és az összes szappanféléi raktáron 

Margit-crém 1 K 
Brázay-féle Calogén drbjá 6o f. 

. . Kalodont 70 f. Szalycil szátviz fr4o K, fogpor 40 és so í, 
Dr. Róbert Grensilt!. nri. női és gyermek-fogkefék, melyekért jótállok. 

fe^^f^^^pl^f^aSJ^^^^^tr^^^B^^g2 50' K. a haj ki-
egyedül csak nálam kapható. G á s p á M e i M I ^ ^ 
Tis/.atijli»ki Brilliantinok, bajúszpédrtk, nemzeti Rttjkó-féle, Jászberényi 
Hnba-iele kinyomó fehér és. barna «zinbén. kölni vizek Tátrafüredi 

fenyő illat, Kielllauszer-lele szoba ffistölő, nói óvszerek, 
J fc^V y m m m »'»•«• különlegességek, szigorn titoktartással; 0 .. 

Nyomatott Dinkgréve Xándor könyvnyomdájában <>lldnmölknn. 


