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A szerep. 
Valami komoly tudós művében ol

vastam — a nevekre már nem em
lékszem, -g hogy az élet nem egyéb, 
mint egy színpad; s az emberek, ha
csak nincsenek bizalmas körben, min
dig csak színi játékot játszanak. Hogy 
ki viszi többre, az attól függ, ki ügye
sebb színész. 

Akármily sok is az, amit ebből 
el kell vennünk, mégis marad valami 
igazság benne. S nem is olyan nagy 
baj ez — egy föltétel alatt. Ha t. i . a 
szerep, melyet játszunk, sohasem m á s , . 
mint a becsületes, jó ember szerepe. 

Mert sok ember van, aki megállana, 
megzavarodnék, ha nem volna szerepe. 
Sőt, tegyük hozzá, a legtöbb ember 
ilyen. A szerepét megtanulta, tudja 
játszani; de magától azt ki nem tudta 
volna gondolni. S az ilyeneknek szálka 
szemükben minden, ami nem illik bele 
szerepükbe. Ezek az úgynevezett tucat-

emberek. Az emberiség haladását nem 
igen viszik előre, de nem is retrogradok. 

Van egy másik faja az emberek
nek. Ezek azok, akik az életsors által 
nekik osztott szereppel soha sincsenek 
megelégedve. Ezek semmiféle szerepbe 
sem találják bele magukat. Ugy . érzik 
magukat benne, mint a madár a kalit
kában. Ezek uj, ismeretlen, eddig még 
el nem ért célok után- törekesznek. 
Ezek a szabadszellemek és igen sokszor 
nagy szellemek. Hogy az emberiség 
haladását előre viszik-e, vagy hátra, az 
náluk mindig a végső eredmény és 
siker véletlenétől, a szerencsétől függ. 

Vannak végül, s ez itt minálunk 
igen aktuális, olyan emberek is, akik 
sohasem tanulnak meg semmiféle sze
repet, de azért a legelső szerepekhez 
kötik magukat. Ez már igazán vesze
delmes fajta. Ahol ez a fajta elszapo
rodott, onnan, hacsak teheti, menekül 
a többi jóravaló fajta. Abol ez a válfaj 
a hangadó, oda ne menjen az előbbi 

két fajtából senki sem. Mert ez tönkre
tesz minden haladást, minden kultúrát, 
ez lassú pusztulásba, romlásba kerget 
mindent, ez hatását vesztteti, parali
zálja a jobbak minden fáradozásának. 

Mig az előbbi két fajta serényen, 
buzgón játszik valamilyen szerepet a 
Színpadon, az élet színpadán, más s z ó 
val dolgozik: addig az utóbbi fajtának 
csak egy szerep konveniál, a páholybelf 
nézés szerepe. Hozzáértés nélkül, valódi 
érdemek nélkül a páholyban ülni, Végig
nézni a többiek munkáját s azután a 
dolgosokat semmibe venni, lekicsinyelni, 
kritizálni, kigúnyolni, kimosolyogni. E b 
ben a szerepben jól érzik magukat. 

Rossz erkölcsű országokban ez a 
zsáner uralkodik minden téren. Az 
urhatnámság, a dologGtymálás. S ez 
marja, rontja a jobb erkölcsű elődök 
alkotta kulturális kincseket egész a meg
semmisülésig. -

Erre mifelénk is ijesztően szapo
rodnak a páholyülők. A jelek legalább 

TÁRCA. 

A különös angolok. ' 
Fordí to t ta tutoréari U«ib> 

(FolytauU) 

— Ah, kedves Marym! ha mi nem 
ettünk volna oly különcködök, — monda 
szomorúan a férj. 

— Sir! On meg feledkezik arról, hogy 
mi idegenek vagyunk, — válaszolt a hölgy 
szigorú hangon. ' • 

— De én százszor is ismétlem: óh ! 
kedves Marym! feleljen kérdésemre miért 
éltünk mi oly. rosszul egymással ? 

— Ezt én is joggal kérdezhetem Óntól; 
miért bánt velem oly hidegen? Önnek nem 
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' magamat Azonban Dublinba-érkezve meglát
hatja életem boldogítóját, az én kedves Ke-
rencenwt. ; • . 

— Ferenc? . . . ki az a Ferenc? kér
dezte sápadtan a férj. 

Lady Thirlby éles szemekkel vizsgálta 
szavainak hatását 

— Ferenc, az ön fia. 
Sir Thirlby majdnem ájultan esett 

székére: - \ 
— Az én fiam! 
— Igen, az ön fia, aki félév múlva 

született az On Indiába való elutazása után. 
Engem nem vádolhat azzal, hogy nem érte
sítettem fiunkról, mert a büntetést megérde
melte. 

A gyermeknek atyja nevét adtam; mos
tanában lesz tiz éves; éleselméjOségével eléri 
atyja szellemét? kitünö neveltetése pedig re-, 
ményt nyújt arra, hogy jelleme felülmúlja 

az együttlét alatt is és az elválás után is hű 
volt önhöz Akkor boldogtalan voltam; és 
most az On társaságában ismét rosszul érzem 

napókban kaptam "' tőhrrolvassa . . . 
Sir Thirlby könnyes szemmel olvasta 

fiacskája levelét és bánatos hangon kiáltá: 

— Oh, kedves Mary, bocsánat 1 a mi 
szeretett, gyermekünkre kérem, Mary, bocsás
son meg! beszélt-e valaha rólam fiunknak? 

— Igen, gyakran beszéltem, felelt a nó 
gyengéden. 

— Oh kedves Mary, Önnek nagyon jó 
szive volt mindenkor, nem tudna-e nekem 
megbocsátani ? 

— De igen — monda szelíden a hölgy. 
E pillaniatban rtózatps hullám rázkódtatta 
meg a hajót és a két ntas térdre esve a 
gondviselés oltalmába ajánlotta magát A hajó 
menthetetlenül sülyedni kezdett A bűnbánó 
férj és az irgalmas szivfl feleség egymás ke
zét fogva imádkozott Ekkor a sálon ajtó 
hirtelen feltárult és egy matróz bekiáltja: 

— Megmenekültünk. 
— Igen, egy közeli gőzhajó megmentette 

a hajós személyzetet és az utazókat. Néhány 
óra múlva Dublin kikötőjében voltak . . . 

fcÉÉjjM PffT MÜÉ 
a hajót nevelőnője mellett 

Anyám, kedves Anyám ! kiáltotta a kis 
fin Thrilby lady karjaiba vetve maga' 

RACZ G Y U L A 
- épület és bútorasztalos 

Celldömölk (a kőfaragóval szemben). 

Elvállal mindenféle asztalos munkát 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
áron készíti Jgfttjáfrtart gyorsan és pontosan eszkSili 
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ezt mutatják. Vajha tudatára ébredne 
társadalmunk annak a -veszedelemnek, 
inelylyel a páholy ülök speciesének sza
porodása fenyegeti! S bár még jókor 
tudná kivetni köréből az ilyeneket. 

Mindennapi dolgok. 
\ A magyar királyi kormány helyes 

közegészségügyi érzékkel belátta annak 
rendkívüli mélyre ható horderejét. hogy 
a közérdekre, köz hygieniára mennyire 
fontos az, hogy a husvizsgálat hozzá 
értő", arra hivatott közegekre bizassék, 
épen e miatl akarja a kormány ország-
szerüen a husvizsgálatot reformálni, 
hogy ez által régen érzett hiányon, 
illetve bajon lesz segítve, annak bizo
nyításául elég azokra a halálos kime
netelű esetekre hivatkozni, melyek a 
közelmúlt ' évek egyikén Pozsonyban 
beteg állatok húsának kimérése,, illetve 
fogyasztása által okoztattak. Az egyes 
ételneműek ártalmas volta már a régi 
időkben közismert lény volt, bizonyítja 
ezt ama körülmény is, hogy már a 
régi rómaiak kötelességévé tették az 
aedileknek a piac vizsgálatát, az összes 
közfogyasztásra szánt élelmi és élvezeti 
szerek minőségének szigorú ellenőrzé
sét. Mint már érintettem, a hu. is ama 
élelmi cikkek csoportjába tartozik, III< 
bizonyos körülmények között ártal
massá, mérgezővé lehet s hol enyhébb, 
máskor súlyosabb, sőt halált is hozó 
megbetegedésnek képezheti szülő okál. 
Németországban, a vurstok -hazájában 
egy időben romlott kolbásznem üek él
vezete folytán tömeges megbetegedések 

szoktak periodicusan, időnként mintegy 
eruplive fellépni kisebb-nagyobb vehe-
iiii-iituiY.il, a tömeges fellépés annyira 
megtévesztette a szakkörüket, hogy 
ezen betegséget jó bosszú ideig járvá
nyos kór gyanánt kezelték, mígnem a 
kutató tudomány ki nem derítette a 
való tényL 

A kolbász'különösen akkor lesz 
káros határu, ha annak elkészítése cél
szerűtlen módon történik. A húsnak, 
melyből a kolbász készül, nem szabad 
réginek lenni é s nem szabad a kolbász
nak tul sok vizét tartalmaznia. Zzem-
lye, liszt, apró é s mazsola-szőlő, velő, 
vér, nagy szalonna daraboknak á kol
bászba keverése' teljesen céltalan, mert 
ezek előidézik annak gyors -romlását, 
illetve ártalmas voltát. A romlott kol
bászt ha ketté metszük, az bűzt áraszt, 
közepe ellágyult és pépes, piszkos zöl
des színű, ize kesernyés és csípős. A 
hus akkor mérgezhet, ha régi, vagy ha 
az beteg állatból való; ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy feltétlenül el
vetendő minden beteg állat husa, mert 
például oktalanság volna oly állat hú
sának piacra vitelét megtiltani, mely 
csak' szívbeteg volt, vagy a melynek 
egyik vagy másik szervében álképlet, 
vagy néhány gyöngy-koros csomó lalál-
tatott; hanem igen is eltiltandó az állat 
husa a közhasználatból többek között 
mindazon esetekben, midőn pl. az 
marhavészben, tüdőgyulladásban, sertés-
orbáncban, vagy sercegő üszögben szen^ 
védett, nem a-miatt, mivel «zen beteg
ségek az emberre, a hus élvezete miatt 
direct átvihetők volnának, hanem ré

szint mivel ezen betegségek korcsirái-
nak anyag forgalmi termékei, melyek 
osm főzéssel, sem sütéssel meg nem 
semrnisithetők, az" ember emésztő trac-
tusát támadhatják meg, másrészt iiiert 
utálatos az ilyen hus, főleg pedig azért, 
mert az ily betegségben szenvedett 
állatok husa közvetlen vagy közvetett 
uton az állatok között esetleges járvány 
okozójává válhatna. 

(Fojt- köv.) 

A szem hatása. 
_ , Azt mondják, hogy az oroszlánszeliditő 

és általánosan az állatszeliditő tekintetével, 
uralkodik a bestiák fölött Pedig hát tudva
levőleg a pillantás az emberi léleknek vissza-
tükrözése, annak a Jeleknek, mely nélkül az 
ember csak lest, anyag, úgyszólván semmi. 

És ha meggondoljuk, hogy már az álla
toknak, melyeknek állítólag' nincs lelkük, oly 
kiváló hatást lehet a tekintettel gyakorolni, 
mennyivel inkább feltehető ez hasonló lelkű 
lényeknél. Igaz ugyan, nem mindenki képes 
tekintetével megértetni magát, épp ugy, mint 
ahogy egy tudóst nem mindenki érthet meg, 
de szellemi fölényéből kifolyó tekintetével 
legalább imponálhat.' Lássuk csak például^ 
milyen megindító, ha egy kicsi gyermek ár
tatlan tekintetével találkozunk, mely az élet 
örömeit és bánatát nem tükrözi vissza és 
mégis megcsókoljuk, sőt mondva: hisz oly 
okos tekintete van ! És mii yen jellemző, ha 
egy gyermeknek, aki még nem tudja valódi 
érzelmeit elpalástolni, félelemmel telt tekite-
tével találkozunk, miután ilyen csínyt köve
tett el. Éppen ugy, mint egy felnőtt bűnösnek 
tekintete, mely a rossz lelkiismeretet árulja 
ét. Hogy kerüli az ilyen tekintet a másokkal 
való találkozást, különösen, ha annak birto
kosa még nem olyan megrögzött bűnös, ki a 
vétkét is erénynek tartja. Hát még a boszus, 

— Kiucskám megjöttem. Itt van atyád ú ! 
— Igen, gyermekem, — monda az 

atya megcsókolva a fiu arcát. 
— De mjért nem jött meg a papa már 

régen? — kérdezte a Ifedves gyermek. 
.. V - Csend legyen fiacskám, mosolygott 

az anya. menjünk haza. 
És a tiz év óta elvált házastársak bol

dogan mentek haza. 
A komoly dublini angolok pedig, kik 

közt csakhamar elterjedt a különös esemény 
híre. Csak ennyit mondanak: 

— It is very good, — nagyon jól van'. 

Amikor a kukorica drágul. 
(Szezon-darab 4 felvonásban.). . 

- ' ' v ' ; " > ' " ; , Y .. L . •; • ; . . ; 
Színhely igéző boudoir. Adrienné pon

gyolában fekszik a chaise longue-on. Rop
pantul haragszik a csúnya Szervaciusra, aki 
elfogyasztott mindent Innen-onnan fürdőre is 
kellene már menni, de erre az idén kevés a 
reménység. 

Istenem, ezek a fagyos-szentek! • 

- - I I . 
Baljóslatú léptek hallatszanak. A boudoir 

kárpitja szétnyílik és megjelen a férj. Arca 
még szent Szerváciusnál is hidegebb. 

— Az éjjel minden ellagyott!—mondja 
komoran. 

— De most már szép idő lesz ? —kérdé 
Adrienn. 

Arthur szigorú pillantást vet reá. 
— És nemsokára mehetünk fürdőbe ! — 

tette hozzá Adrienne, nem ügyelve férje zord 
tekintetérc, 

— Fürdőbe? f— morogja Arthur. — 
Oda Sz'idén ném' megyünk! Nem . hallottad, 

. ra . -
- Adrienne a chaise longue-on fekszik 
ideggörcsben. Az orvos és a térj az ablak-
fiilki'ben állanak. 

Aesculap tanítványa tudós disszertációt 
tart a férjnek. A fürdőzésről beszél. A fürdő
zés, bár divat, de J a legegészségesebb és a 
legészszerübb diva/ A levegőváltozás elmoz

dítja áz'anyagcserét Szóval, a fürdőzés ma 
életszükség. 

•— Kz mind igen szép, uram! — mondja 
Arthur. De a repce, amiből az első pénzt 
szoktam csinálni, az idén elfagyott Van ugyan 
kukoricám még tavalyról . . . de kinek kell 
az a hitvány kukorica? 

IV. 
(Zárójelenet) . 

Arthur a következő sürgönyt kapja: • 
> A cohtremine az utolsó kukorica-töme

geket viszi az ütközetbe. Ar emelkedőben. 
.Metermázsánként 80 fillérrel drágább. Akár
mennyi van, mind megveszem.* 

Arthur hanyathomlok rohan Adriennéhez 
M É É É i l adwurju I i mm I " i H I fii 

— Megyünk fürdőre, édeír* 
Adrienne hirtelen felül a chaise longue-on. 
— Talán mégsem fagyott el a repce? 
— Dehogy nem, hanem.jó áron adtam 

el a tavalyi kukoricát 
— Oh, édes kuko r i cám. . . akarom 

mondani, édes Arthurom, de jó férj vagy t 
Rendelj mindjárt. lakást Tátrararedenr 

(Megtörténik. A függöny legördül.) -
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haragos tekintetnek hatása, főképpen, ha az 
jogos indokból ered: Mint a sújtó villám, 
mely cikkázva remegtet meg minden embert 
és ezerekre menő kárt okozhat, ugy a mél
tán haragos tekintete megsemmisitőleg sújthat I 
le akár a porba. 

Mennyirál kellemesebb cllenbeu arról a 
tekintetről megemlékezni, mely két lélek von
zalmából ered. Hogy törekszik hol az egyik, 
hol a másik fel, figyelmes, átható tekintettel 
a másiknak mintegy lelkébe fúródni, hogy ki
fürkéssze a sejtett vonzalmat És mikor már 
meggyőződött, hogy a sejtett vonzalom való
sággá vált, mikor már szeret és szeretve érzi 
magát, mennyi kimondhatlan boldogság, me
nyei-üdvösség tükröződik vissza egy ily.pil
lantásban, mely a sziv húrjait rezgésbe hozza 
s mely többel mondd, mint tollal leírni, 
ecsettel lesteni lehet. 

De ha egy bánatos tekintetet észlelünk, 
melyet sajtó vesztesség vagy egyéb sors
csapások idéztek elő, mennyi, keserv és le
mondás olvasható ki az ilyen tekintetből, mely 

-^önkéntelenül is meleg részvétünket idézi elő. 
Aztán pedig van-e valaki, ki valaha egy esdő 
tekintettel ne találkozott volna? 

Milyen kérő, sóvárgó és epedő pillantást 
észlelhetünk, ha például a gyermek csemegét, 
az éhező kenyeret, a szerelmes szive vágyá
nak viszonzását, a boldogtalan a boldogságot, 
a kimerült pihenést óhajt! -

A legmeghatóbb tekintet, szerintem, a 
haldokló pillantása, midőn már kínjait nem 
tudja szavakkal kifejezni; midőn már érzi az 
élettől való megváltást, attól az élettől, mely
hez egész lényével ragaszkodik — és mégis 
egy-egy reménysugár csillámlik sokat mondó 
néma tekintetéből; és midőn például egy | 
haldokló anya, ujjait mutogatva, pillantásával 
kifejezve tudatja környezetével afölötti faj
dalmait, hogy szeretett gyermekeit itt kell 
hagynia ! Minő fáj dalom teljes hatást gyakorol 
az ilyen pillantás a legközönyösebb termé
szetre is, míg ez a tekintet meg .nem tőnk, 
jneg nem merevül. 

LeVél. 
Lelkem, édes anyám, 
E pár sor Írásom 
Hogyha elolvasta, 
Válaszát elvárom. 

Rózsás lettelébe' 
Ne is irjon másról. 
Csak a faluvégén 
A legszélső házról. 

Kicsi udvaráról . . . 
Virágos kertjéről . . . 
Dalos madaráról . . . 
Falu legszebbjéről . . . 

MegVetné-c értem 
Másnak gazdagságát? 

Eljönne-e Velem 
Kis falumba lakni? 
Békés boldogságban 
Puha fészket rakni ? -

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

Lelkem, édes anyám, 
Kérdezze meg tőle 
S aztán sokat írjon 
Felöle . . . felőle . . . 

JIOVAK f Ab. 

H Í R E K . 

Qondol-e rám néha? 
Jutok-e eszébe? 
ld'adná-e sziVét, 
Ha kérném cseribe? 

Tudna-e szeretni 
Engemet, az árvát? 

Jnbiletun. Kis Sándor, a népszerű káldi 
plébános július hó 15-én ünnepli áldozóságá-
nak 25 éves évfordulóját Mint hírlik fényes 
ünnepély keretében fog lefolyni. 

Eljegyzés. Ritter Imre a jánosházai 
Korona bérlője eljegyezte Hahó Vicus úrhöl
gyet Lövőn. 

A gazdák öröme Heteken keresztfil 
tikkasztó hőség perzselte és pusztította orszá
gunk viruló rónáit,' aranykalászok bőséges 
termésével kecsegtető síkságait s már-már 
azon a ponton állottunk, hogy a szép remé
nyek hiu ábránddá törpülnek, midőn a szom
jas földre a sóvárgó emberek ezreinek meg
nyugtató örömére e hó 4-én megeredtek az 
ég csatornái és a felülről jövő áldást édes 
megnyugvással szemlélte az aggódó emberi
ség. Bizalommal tekintsünk fel oda, honnan 
egyedül várhatjuk fáradságos munkánk méltó 
jutalmát, hol a nagy természet Gondviselője, 
atyai szeretetlel intézi sorsunkat .Imádkozzál 
és dolgozzál!* Ez a parancs, mély mindnyá
junkra kötelező; az áldás az Istené, a munka 
emberé! .Nincsen öröm üröm nélkül«»ez régi 
közmondás, A mostani jóleső örömöt is. mely 
a csobogó eső nyomában járt, az ürömnek 
magja, a hulló jégeső szemek keserűséggel 
is megspékelték: kisebb-nagyobb károkat 
okozván a környéken a szőlőben és gabnákban 
egyaránt Mindazonáltal, ha szőlőinkben valami 
veszedelem: peronospora, lisztharmat stb. fel 
nem lépnek s a jégeső bennünket veszedelmes 
látogatásával elkerül, oly kitűnő szüretre van 
kilátásunk, hogy a rég nyugalomba helyezett 
faedényeink is a nagytakarítás örömeiben ré
szesülhetnek. Tehát lesz még szőlő lágy ke
nyérrel, lesz még szüret vig zenével. 

' Népmniatság. Néhai Hullósy Jusztiniái 

4 órakor veszi kezdetét az apátsági majorban. 
Az ipartestület tagjai, mint rendezőség nagy 
számban fognak megjelenni, de polgárságunk 
közül is számostn ragadják meg az alkalmat 
egy kis szórakoztató kirándulásra. Ételekről 
és italokról Tory György vendéglős fog gon
doskodni. 

Vörheny. A hét folyamán városunkban 
két megbetegedés történt vörhenyben. 

. Tömeges megadóztatás. Csütörtökre 
és pétitekre mintegy 70—80 helybeli polgárt . 
citált be a városi hatóság, hogy kiadják ré
szükre a parancsot. Az ordré eképpeu szó
lott: Fizesssen mindenki 00, azaz hatvan ko
rona letelepedési dijat. Ugyanis azok a pol
gártársaink voltak a beidézett, k. akik erede
tileg nem voltak celldömölki lakosuk, hanem 
ezelőtt 5—6, sOt több éve már, hogy 
itt letelepedtek. A megadóztatás általános 
elégületlenséget keltett és panaszra szolgálta
tott okot A panaszosok hozzánk is fordul
tak, mondván, hogy amidőn ők cetli lakósok 
lettek, 20 korona letelepedési dijat már lefi
zettek. Miért fizettetnek velük most még 40 
koron t. Ha ők ezt akkor tudják, nem tele
pednek le ott ahol a várost agyonaszfaltoz
zák és villannyal tele világítják az ő pénzü
kön, ahelyett, hogy inkább valami középiskola 
létesítésén fáradoznának, ahol gyermekeiket 
taníttathatnak. Igy szól a panasz és valljuk 
be, mondanak valamit 

Betörés. Vakmerő betörés „történt hét
főn virradóra Singer Ignác helybeli mészáros
nál Az eddig még ismeretlen bandita beha
tolt s ott Singer lakásának sarkában kitört 
ablakán benyúlva, azt kinyitotta és belépett 
a szobába, melyben Singer aludta mitsem 
sejtő édes álmait A tolvaj először is ma
gához vette az asztalon heverő aranyórát és 
aranyláncot, azután a kabátzsebben levő, 
mintegy 10 korona aprópénzt és dolgát jól 
végezvén, az ablakon át eltávozott. A vizs
gálatot megejtő csendőrség a cigány Pepit 
vette gyanúba, (Milyen jó, hogy nekünk is 
van cigányunk!) de semmit sem lévén rá-

i bizonyítható szabadon bocsáttatott Most te- ' 
1 hát a valódi tettest keresik, de bizony, még 

mindig csak a .nyomát ütik annak. Az ujabb 
időkben történt betörések es lopásokból kifo
lyólag, lehetetlen szó nélkül hagynunk, va
gyon- és életbiztonságunk veszélyeztetésében 
rejlő miserábilis állapotunkat Mi történik 

' akkor, ha a kárvallott javainak megvédésére 
' felébred? A minden eshetőségre elkészül es 

mindenre képes gaz őt már akkor, midőn 
megmozdult ágyában, egyszerűen leszúrja. A 
történtek szomorú bizonyítékai annak, hogy 
városunk betörők és rablógyilko- ikuak mily 
alkalmas bázis gonosz tervük kivii?léhez. De 
ne aggódjunk, a városi tanács már megmoz
dult, a rendőrség szervezését, szaporítását el
fogadta — elvben.-Legyünk nyugodtan, csak 
aludjunk zavartalanul, megvan már a rendőr
ség — elvben. Vegyük tudomásul, a bandi
ták is tudják már, hogy nekünk kitűnően or-
ganizált hatalmas rendőrségünk van — elvben. -
De miért csak elvben? Mert minél előbb lenn? 
meg válóságban, annál előbb háramlanék 
több kiadás a városra. Tehát a több kiadás 
réme kisérti városunkat. Bizony ez kellemet
len diléma, mely ugy oldható meg legegy
szerűbben — gondolja a tanács — ha in
kább néhány ember vagyonát és éleiét oda
dobjuk az idegen javakra és vérre szomjazó 
betörők bestiális vágyainak kielégítésére. — 

{ Volna egy ideánk, ami a közbiztonság kérdé-
I *••! — úgyszólván kiadás nélkül sikeresert 

űddOá meg: Szerezzen be a város dressziro-
zott ludakat a római kapitóllnmból. 

A mozi A csarnok újra építése körűi 
serényen folyik a munka, a napokban már el 
is készíll és a nagyban érdeklődő kOzOnHég 
rövidesen itt élvezheti az előadások gyönyö
reit A munkálatokkal való elfoglaltság, oka 

tartatnak előadások. Ma este is két előadás 
lesz 8 és 0 órai kezdettel. 

Élvezet. Kényesen lépdegél a Julcsa 
cseléd a legénye mellett vasárnap délután a 
Kossuth-utcán. Szembe jön a Mari szakácsné. 
.Nizd milljen szip napernyője van a szakács
nénak.. — .Ja! — galambom, — nagy él
vezet a passió. — felel rá a legény. 
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Biroiagi Tegzes a mozi elégése ngye-
bea. A helybeli járásbíróság pénteken tár
gyalta a mozi leégése ügyét és a verdikt 
Bosztoczky Aladárt, a vállalat alkalmazottját, 
gondatlanságból eredő vétségért .1 napi fog
házra Ítélte. Ez .volt epilógusa a mezi szo
morú történetének. — 

Apróság I A.: Tudi>d-e mért volt Ádám 
oly boldog a paradicsomban. 

B. Mert egyedül lakott. 
A. Dehogy, mert nem volt anyója. 
A poftartalekosck bevonulnak. A cS. 

és kir. V.. hadtest-parancsnokságnak a katonai 
bevonulásokra vonatkozó 3499—1908. számú 
beszünteti) intézkedése folyó e.i Július ho 
3-án hatályon kívül helyeztetett. Ennélfogva 
az Összes tartalékos lisztek és a nem tény
leges állományú legénység, amennyiben folyó 
július hó 3-tól kezdűdóleg fegyvergyakorlatra 
behivattak, vagy behívatni fognak, bevonulási 
kötelezettségüknek megfelelni a törvényes 
következményekre való tekintettel szigorú 
kötelességüknek ismerjék. 

A rost előfizetők A veszprémiek ugy 
látszik, szeretnek olvasni lapokat, de nem 
szeretik lenini azok előfizetési dijait, mert pl 
a .Veszprémi £llenőr«' cimü lap legutóbbi 
számban a következő inergikus hangú felhí
vást intézi hátralékos előfizetőihez: 

' 'Hátralékosainkat felszólítjuk, hogy nagy 
összegekre rugó hátralékaikat most mar be
küldeni szíveskedjenek. Annyi- belátása tan 
csak minden újságot olvasni tudó embernek 
van, hogy lehetetlen lapot csinálni ugy, hogy 
mindig csak a kiadó fizet, fizet hetenként 
nagy összeget, pénzt pedig nem kap. Ily mó
don a legtisztességesebb lapnak is meg kell 
bukni Ennek elejét veendő, a legkíméletleneb
bek leszünk adósainkkal. Kérjük tehát pén
zeinket.' 

A rüdővéss pusztítása. A belügymi-
~ ter jelentése szerint 1906-ban Magyarorszá

gon elhalt 76.425 egyén. A~ magyar biroda
lomban 1908. február havában ümőkórban 
elhalt 6931 egyén. Ebből a Dunántúlra esik 
992. Ez törvényhatóságok zennt igy oszlik I 
meg: Baranya megye 95, Pécs városa 18, I 
Fehér megye 63. Székesfehérvar v á r n á i g , [ 
Győr megye 30, Győr város 13. Komárom ! 
megye 64, Komárom város 9, Mosón megye 
22, Somogy megye 136, Sopron megye 67, j 
Sopron város 12, Tolna megye 72, Vas megye J 
146, Veszprém megye 63, Zala megye 170. 

A vasárnapi munkaszünet ellenőr
zése az üzleti helységekben. A fiumei 
rendőrség közegei egyes kereskedők üzleteiben 
vasárnap délelőtt 10 óra után abból a célból 
hatoltak be, hogy nem dolgoztat-e a főnők a 
zárt ajtó mögött. Ezt a rendőri ellenőrzést 
több kereskedő sérelmesnek tartotta N magán
laksértésnek minősítette. Mielőtt azonban a 
rendőrkOzegek elloo a főijelentést megtették 
volna, a fiumei kormányzóság utján a keres
kedelmi és a belügyminiszter elvi döntését 
provokálták. A^belügyminiszter ^tárgyban a 

' kormányzóSifttiöz" leküldött leirata az igizság-
ilgyi miniszterrel egyetértésben megállapítja' 
hogy nem kifogásolható esnem képez magán
laksértést, ha a rendőrkOzegek az 1891. XIII. 
t. e. il-ik 4 aban meghatározott kihágás tény-
álladékának inegáll.ipilása céljából a kereske
dők vaity iparosok üzletei helyiségeiben meg
jelennek • ; - -

Hany honvéd él mégt Az országos j tanács határozatát: uj bakterokat kell válasz
honvédegyesület kimutatása szerint 7420 iga- i tani, akik őrködjenek "is, ne csak a nagy 
zolt nyugdíjas honvéd el még, akik összesen 
236.912 korona nyugdijat búznak. Az öreg 
honvédek országos ülése kérvénnyel fordult 
az országgyűléshez az iráiit, hogy az 1848— 
49-iki honvédek érdemeit törvénybe iktassa 
s ézzél szabadságharcunk ezen jobbára név
telen hőséinek az elismerést' megadja. 

Nyári táncmulatság. A inerse-.áü ifjú
ság folyó hó 19-én az Erzsébet-ligetben tánc
mulatságot rendez. A mulaLság tiszta jöve
delmét olvasókörük javára fordíttatják. 

Hangulatos Ur. Az egyik esztergumi 
újság egy eljegyzési bírt a következő sorok
kal vezeti be : 
_-. Fent az éterikus magasságában két 

"kicsi angyal már Blgen kovácsolt két arany 
karikát. Nagy szeretettel buzgólkodtak rajt, 
dolgozgattak kis arany kalapáccsal, csiszol
ták, fényesítették, mig végre kél csillogó 
gyürü vált a karikákból. Megelégedetten 
gyönyörködtek, munkájukbán; eSs2esugtak 
búgtak, hogy melyik földi haladónak adják 

falu végén nagyokat 

viselni éltük fogytáig, legboldogabb napjuk 
örök zálogául. Külön-külön bevéstek egy-
egy nevet és elindultak a földre':'a rózsa-
sziuü felhő lassan szállva hozta őket és 
kutató szemük csakhamar megtalálta ütjük 
célját. Ma hozott a posta egy kevés szóval 
sokat mondó levelet erről a két gyűrűről, 
melyen áll, hogy X. V. jegyesek. 

Friss gyümölcs: barack, körte, 
dinnye, ringló, úgyszintén főselékek, 
tejes kukorica kapható Szvoboda Ká
roly csemege-különlegességek üzleté
ben, Celldömölkön, Simon-féle hasban. 

A megcsípett Fentős Peti. 
l r i . i :Ci l r i iznyák J ó i u l . 

Baj volt Kolomposon. Balzsamozták 
falubán a rendel A legénység szegre akasz
totta az eszét, esősen bomlani kezdeti Az 
ingó vagyonnak száz meg száz ellensége akadl 
A csillogó hetvenkedés tanyát ütötl A zárórát 
a 'Möric-nál rosszul tartották be: pedig ő 
kényelme lölirhatta ám jö részét a mulatozás 
árának a jég hátára. Még tizenegy Órakor is 
megesett, hogy kurjongatás hallatszott be a 
csendes szobákba.- Majd itt, majd ott kelt 
lába a szárnyas jószágnak meg a szalonna
táblákkal a füstölt sodaniak. Az elcsillentett 
pecseiiyefalatra bőven jutott torkos emberfog. 
A tollas, szuronyos őrjárat mindenszüntelen 
feljelentelte a kirendelt őröket^akik csak -r-
mint a nótában a »sajó< — ugy vigyáztak, 
s épen ezért a csendőrök sem tudtak a ló-
patkóból húszast verni. 

Tehát segíteni kelleti iWze is ült a 
kupaktanács, amely u'uu veszítette el hét
köznapi, poros eszét, midőn térdig gázolt a 
falu a rendetlenségben. Midőn az öreg bíró: 
Bot Péter megnyi'otta a gyűlést, csakúgy tó
dult ki az atyafiakból a panasz. Hozzá még 
mindez színigazság volt, nem pedig pletyka-
fészekből, kakas alóljiiszedelt,-tgjáa, 

A Ragos' Pali verte legjobban a dobot, 
pedig ő ütötte be pityókos Ifivel, a kenéz 
búcsúkor, két háznál is az ablakol 

Öcsém — szólt az élemedett Kas Gyuri 
a fiatalos vérű tanácstaghoz — csalafinta a 
te beszéded; itt nem lármázni és sopánkodni, 
hanem itt tenni kell valamit. A vastag pipa-
lüslben egy-kettőre meg i» hozta az érdemes 

gesztenyefa alatt 
hortyogjanak. 

A választás kettőnkre esett: Csörge Já
nosra és én rám. Váltsátok fel talentumotokat 
apró pénzre — rendelkezett az öreg biró — 
és a községben legyen csend és rend. 

Másnap este meg is keztük működésűn
kéi Csendes, szép. nyári éjszaka voll A fá
radt fal. nagyobbrészt már nyugalomra tért. 
Mikor a harangozó kilenc óra tájban elhúzta 
a takarulút, mi a falu közepe-táján kühicse-
léssel adtunk egymásnak találkozói Csörge 
János tagbaszabadt, erős, tömzsökös termetű 
alak: apró szemei még most sem hibáznak; 
kerékrevágott, csárdás fürtjeiben a fehér szá
lak hajlottabb kofábairis csak ritka vendég-
ké|>en mutatkoznak. 'Adj Isten szere,,esés jó 
estét« — köszöntöttem collegámat — aki 
panyókára teríteti varratos • krispinnel, kezé
ben sajátgyártmányn, pirított galagonya bot
jával állott előttem Ideültünk egy viskó elé; 
az ablak alatt, a polcon üldögélés közben 
megfőztük hamarosan a legújabb községi ese
ményekel' >Fiam Uram! — csiklandozta 
János a kiványcsiságomat — hallottad-e, mi 
hir van megini a faluban?' Bakiéktől az uj 
menyecske, mint - a lopott macska esztendő
ben, ma már harmadszor szökött meg. 

Közben tizet vert benn a szobában a 
fali óra. Föltápázkodtunk, s dolgunk után 
néztünk. A néma csendben á csergedező, kis 
ér mentén egy-két cincogó egér puha ajakkal 
szürcsölte az édes vizel Turnéknál még nem 
feküdtek le, az utcai szobában szelidfényü 
pipics égett; az nap este süldőjüket megakarta 
szökni a rögény, s még időben megfoly tétták, 
azért a konyhában egy háromlábú serpenyő 
alatt vigatt-durrogott a venyigeszár. A házi
asszony valami torkosságon érhette a kandúrt, 
mert az ugy repült ki az ablakon, mint a 

i magtárból a ineczsizsikesUlt garmada. 

Tovább botorkáltunk, kivettük a szánk
ból a pipát, s levett kalappal köszöntöttük a 
jegyző urunk vendégeit:.a falura jöt l városi, 
selymes népei Kifordultunk nem addig a 
>kis telek< leié: ott lakott a nyugalmazott 
őrnagyuraság élete párjával. 

Mikor a fehérre meszelt léces dereká
hoz" értünk, mely az illatos kaiikántusz bok
rokkal együtt ölelte át nagyrészben a konyha
kertet : bakter társam gyanús alakot pillan
tott meg a félhomályban az ananászeper ter
peszkedő ágyai közötl Megbökött szó nélkül, 
s ujjával arra mutatott, a merre a sötét 
alak mocorgott. Én hant után kaptam, mert 
azt hitlem, hogy a nagyságos asszony borju-
nagyságu »sipos« — kutyája rezzegeti a 
fürge egereket az epertelepen. De János visz-
szatartotia hajításra emelt kezemet és azt 
súgta : „ 

Megállj • ^ ^ n e r ° ^ _ _ > f ' P o s < i ez 
is volt: 

a kétréthajolt, élhetetlen Fentős Peti, a nagy-
ságáék téhenes gyereke voll ' 

Szemet szúrtak neki, vonzottak, — 
mint a mágnessarkak a vasforgácsot — a 
sötétpiros, olvadó husu, mézédes eperszemek: 
á nagyságos asszony büszkeségei. 

Bajtársam gondolt egyet és cselt veteti 
leeresztette nagy lassan köpenyét é3 Kónyáik 



tése felüt sió nélkül belépett a konyhakertbe, 
s olt a diszoszlopul szolgáló, lombos ciprus-
mögölt meghúzódott. Tágra nyitotta szemeit; 
lábai, mintha belenőnek volna a földbe : nem 
mozdultak; lélekzetét is elfolytotta, s várta, 
amikor oyakoncsiplieti a dézsmáló tehenesL 

Nem soká kellet várnia. A' csipegető, 
mit sem sejtő gyerkőc mihamar az öklébe 
került a szemes bakternak. Peti ugyanis arra 
kart kisurranni, amerre az öreg János belo
pódzott. Átkarolta, megszorította egy kicsit, 
mint a káldi kiskutya a bucsuliál — el.hu! 
ugyan némi kellemetlensége származott, mert 
a leves cperszemek rózsaszínű pirosra fes
tették aznap rávett pinm ingét — <le azért 
még agy nfoltozott bekecséből sem ugratta ki a 
sihedert, csak megmarkolta üstökét olyan for
mán, hogy néhány szál haja is vek mászott 
le' jobb időket látott kalapjával együtt bozon
tos fejéről. Nem kellett több zálog.-Elég lesz 
ez másnapra a nagyságának, hogy jómódúi 
helybenhagyassa az ínyenc imposzlort. 

. Az öreg visszatipegett az utcára; össze
göngyölítette a vásott kalapot és bebiztatta a 

-libegő köntös belső elnyilójába. Összenevettünk; 
kettősbe mondjuk- eunek h it alighanem izün-
esik holnap az >epörgye.< 

Következő napon a pletyka, mint leg
olcsóbb fuvaros, szélhordta a hírt; a zálog a 
nagysága kezeibe kerüli; a tehenes szépen 

- kihúzta a lutrit; jótállok-érte, elengedte volna 
hétszer is az »epörgy«-éL A rend vpédig 
kezdett helyreállni. 

Az est valóban csudás volt, 
de ma megint büniiődhöm kell. Nem 

tudok már a szabadban időzni a nél
kül, hogy este ne köhögnék, nem al
szom, bágyadt vagyok több napon át. 
— De kedves Nagysád, miért nem vesz 
»Fay«-féle valód Sodeni ásványpasztil-
tát? Ajánlóin, hogy egy-kettőt szopog-
tasson eh míg kint ül, aztán este le
fekvés előtt még egyet vagy kettőt és. 
meglátja, nem kínozza többet.a köhö
gés és pompásan fog aludni, •l-'ay va
lódi Sodenijé 1 K 35 f ért minden 

yógyszeri árban, drogériában ésásvány-
vizkereskedésben kapható. 

Vezérképviselőség Auattria-Magyarorszdg 
számára: — 

Ountzert Th. ¥ . , Wien I V ' l . , Orosse Neu-
Gasse 27. 

Üzlet-áthelyezés. 

(Szíjgyártó 
üzletemet! 

a P A T Y I - f é l e házból 
a TORY-vendeglöbe 
1 9 0 8 évi július 1-én 

á t h e l y e z t e m . 
Czletemet jóval nagyobbítottam és igy 11 
megrendelőim kívánalmainak—sokkal job-| 

ban megfelelhetek, 
üj munkák valamint javítások pontosan 

olcsón készíttetnek 

További pártfogásukat 'kérve, marad 
tam kiváló tisztelettel: 

1 
Mórocz Eerencz 

szygyártó. 

u |u |u |o |u |o |u |u |u |o |u s1 
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Ü G R O N GÁBOR lapvezér. 

MAGYAR NEMZET 
a legolcsóbb, függetlenségi 4 8 - a s n a p i l a p . 
Cikkeit írják i. ügron Gábor, Ábrányi 
Bmn. Dr^jUbtaf 1-aj-ir nrssirr. képviselő IS orszev. | 

*5S£ESBF. Lándor frvafar. 
ELŐFIZETÉSI ÁH: 

Egy. évre 16 K ' II Negyedévre 4 K 
Félévre 8 > || Egy hóra 1*40 > 

Egyes szám ára 2 krajcár. 
Megreodelhetó Budipeit, VII., MUM-uto S. 
mindjn roitaklTltatait é l lipelánnltóaál 

MátorrevSk figyelmébe 11 
Herknles-mótorvállalat Budapest, 

f j , Váci-«t 30. 
Ajánlja ugy cséplési, mint malomüzemre 
k i t ű n ő e n alkalmas, legegyszerub 
benzinlokomobiljait, melyek V. ker., Váci
ul 30. szám alatti giárban bármikor" 

üzemben megtekinthetők. 
Mf/M 
létáUái 
kiio«ái-

talaa 
t l t m é r t l t 

: flnanvarak Uiárval : 
Báanlatn • f y u t r t s iarkantl 

Rendkívüli csekély benzinfogyasztás!!! 
13 14 é v e i fin i i késelheti! 

Ár|*fTX*k tafm t Olció árak r é a i l a m n t é m I 
200 drb. clisfi-.lrn levél Magyar-
OTPJUQO tUemhen levfi mátoroltrdl? 

r * ? j \% r j r S " ' -

AZ „ÜSTÖKÖS" 
a legjobb magyar vicclap. 

Hetenkint 20 oldal, színes képek.. 

o o Előfizetés o o 
Félévre (jul—decz.i 
6 kor., negyedévre 
(jul.—oki.) 3 korona. 

küldi, lágyon kapja az IÖ07. 
évi teljes bekötött évfo
lyamot: (700 oldal vicc, 

kép, stb.) 

Utalványczim: 
Üstökös Bpest, V, Szabads.-tér 11. 

Tá j ékozt at ó. 
Ingyen hirdetés előfizetőink számára. 
Azon neveknél, hol helyisig megnetxtlf nincs, 

celldömölki lakosok. 
Almási János főszer- és vaskereskedése, 

Dömölki-u. 
Bora Lajos lerlisxabo, Egyházashetye 
Béres Sándor nri- és nöi cipeli, Kossuth-u. 
Baross Imre sütödéje, Ki- utca 
Bálint István vendéglős, Sági-utca 
Özv. Deim Sándorné Központi Kávéháza, 

Kossuth l,ajos-utca 
Engelsz Ferenc fodrász- és borbély, Vásár

tér-utca 
Fábián Dezső kovács-mester, Pápai-utca 
Fríexl Samu, •esoistésete, Sági-u. Takács-ház 
Fülöp Lajos motormalma, Kemenesmagasi 
Gayer U yula tászer-, festék- és liaxtkeres-

kedése, Szentháromság-tér 
Gerencsér András nri- és nöi cipeli, Vásár-.. -

ter-utca 
Gűnsberger Ignác szesi- és bornagykeres

kedő, Sa« 
Gáspár Kálmán fodrász- és borbély, Kossuth 

Lajos-utca 
Gróf Karoly kómlvesmester és építkezési 

vállaikózó, Szikvizgyár. Erzsébel-u. 
Hubert Pál vendéglői, Csöuge 
Hubert Samu vendéglője a .Bárány-hox, 

Sági-ulca 
Horváth János kovács-mester, Magyargencs 
Horváth Testvérek kömives-mesterek és 

épitkesési villalkoxék, Sági-utca 
Klein Sándor kávés, Uj-kávéház, Kossuth-n. 
Krausz Mihály mészirns, Kossuth Lajos-u. 
Klein Adolf sütödéje, Kemenesmagasi 
Károlyi István kéményseprő, Sági-ulca 
László Ferenc vendéalöi, Celldömölk 
Mészáros János vendéglős »Griff«-szállóda, 

Vásottal szemközt 
Mór Gyula kereskedelmi és makertésx, 

Korhaz-ulca 
MarschalPál vendéglős, Győr, Teleki-utca 
Mizeri István ssiUlOS, Pápai-utca 
Máté Antal vendéglős • Korona--szálloda, 

Kossuth Lajos-utca 
Miklós Lajos szoba- és cimlestő, mázoló, 

Erzsébet-u. 
Németh Márkus divatáru-kereskedő, Szent

háromság-tér. 
Németh l.a.-zlo nriszabo, Kossulh Lajos-utca 
Patvi Jónás bádogos, Vásartér-ulca 
Keif Dávid cipész, Kossuth-u. Cipő-raktár 
Id. Keich Imre ácsmester, Korház-utca -
Rotschild Dávid vendéglős, Ság 
Üimon Sándor épület- és géplakatos, 

Kossuth-utca 
Singer Ignác mészáros, Kossuth^ Lai|is-utcá 
Spieler Ede üveg- és porcellán-kereskedése. 

Épület üvegezés, Szentháromság-tér 
Szigeti György cserepes, Ság 
Schönthag Márton szállitó, Ki-.-utc.-i 
Szabó István patkoló- és kocsikovács, Já

nosháza 
Steiner Lázár Fiai pálinka-, sör- és ecet-

ssessgyari raktára, Domoiki-utca 
Szvoboda Karoly fűszer- és csemege ke. 

reskedé, Kossoth-utca 
Schvartz Samu vegyeskereskedő, Celldömölk 
Takács György ltsstkéréskedése, Szenthá

romság-tér 
Tihanyi Béla "^ffl l l " " . 
ííbortz Sáudof térti-, t W , angol- és traa-

• eia ssabé, Domolka-u. 
Ifj. Tóry György vendéglői a .Szarvas-hoe, 

Szentháromság-tér 
Vadászi Pál vendéglős, Izsákfa 
Wendler Lajos bádogos, Sagi-u. 
Zsoldos Antal s i r c i v n e k a . Kossuth-u. 

Hirdetéseket 
felvési a kladéhivataL 

http://el.hu
http://Ki-.-utc.-i


6. oldal K E M K N S Í Í A A I J 28. s z á m . 

] M A 6 T B A R I I A V É B E H 0 í A T A L T R I E S Z T I I = 
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C E I ^ D « M A L I £ Ö 1 V , K o s s u U i L , n J o * - n t c t i b a n v a n . 

Állandóan nagy raktár czukorkákban és süteményekben. 

I R O D A . 
Tisztelettel Tan szerencsénk a n. é. építtető közönség becses 

tudomására hozni, hogy -

w Celldömölkön, Sági-utca 99. szám alatt 
(MERKL-FÉLE HAZ) 

építési irodát és Vállalatot 
létesítettünk. 

Elvállaljuk ugy helyben, mint vidéken, bármily méretű modern 
lak- és bérházak, gazdasági épületek stb. tervezését, költségve
tések készítését, valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá 
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek H i t e s és szakszerű kiviteléért, ezen a téren hosszas 
időn i t sierzett tapasztalataink kezeskednek. 

Amidőn legfőbb- törekvésünk oda irányul, hogy a legkényesbe 
igényeknek is megfelelhessünk, — magunkat a nagybecsű építtető 
közönség szíves pártfogásába ajánlva, maradtunk 

kiváló tisztelettel _ . 

Horváth Testvérek 
kém. mesterek, építési vállalkozók. 

A n é . közönség b. tudomására adom, hogy Celldömölkön, Dömölkl-n. 91. SS. a. ( í n . Rschtrné háziban) 

•gr divatszalonomat ggr megnyitottam. 
A n. é. közönség b. pártfogását kérem. — 'kiváló tisztelettel: TIBORTZ SÁNDOR 

^. • tírii-, BÖ1-, ugol- éi fnasla-tsaM. 
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B É R E S S Á N D O R 
o r l c ipész 

Celldömölk, Kossuth-u. .) 

Készit a m a i k o r igényeinek megfelelő u r i ; női 
és tgtjr»rmeJkqpő>^ a fog. 

u j a b b div>at s z e r i n t ; mindennemű cipokülönleges-
ségeket, V a l a m i n t s p o r t v a d á s z - ésloVagló c s i z 
mákat, úgyszintén fájós és hibás lábakra s p e c i a l -
cipőket. Különféle cipőtisztitószerek jutányos 

áron .kaphatók. 

OBBBBMBnBBIBBBBBBBBBBBBlí 
Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában CeltdíimötkpD 


