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Karác ony.
(V. L ) A római impérium hatal
mának tetőpontján egy távoli tartomá
nya jelentéktelen városában, Betlehem
ben istállóban született az a kisded,
akire szamarak és ökrök
leheltek,
akikhez égi, addig sohasem látott csil
lag vezérelte a pásztorokat. Valóban a
kereszténység ledöntött minden válasz
falat és magához emelte az egész
emberiséget. És szinte kérkedett, hogy
ő a szegények fölemelésére, megvigasztalására szülelelt. Bizonnyal ugy van,
hogy az uj elveket kezdetben nagyobb
sikerrel terjeszthette volna, aki bíborban
született, az első igehirdetők is többre
mentek volna, emberi számítás szerint,
ha nem egyszerű halászemberek: de
ugy illett, bogy annak a vallásnak, mely
egyenlővé tett minden . embert Isten
előtt, alapítója istállóban s legszegényebb
sorban szülessék. ^Mokj_akik
elsőül
lánglelkesedéssel kövessék a halálba is,
egyszerű galileabeli halászmes'erek le
gyenek.
^

Mióta - a kereszténység elterjedt,
elnyomásban,
középkori sötétségben,
eszmék háborgásában, fellendülésben,
szenvedésben (ebben még inkább) élő
hittel, lelkében megigazultál! fordult az
emberiség a-karáesony szent misztéri
umához. Oly bájos, oly "' igéző, oly
tiszla hangulatokba kergető a karácsony,
hogy bubája még nem keresztényt is
bevon és megigéz. Vagy miként tudnók
megérteni, hogy karácsonyfal állit a nein
keresztény is? S akinek nincs miért,
kiért fülál.itani a .karácsonynak fenyögalyát : az lelkében üres. gyászt visel
s annak fekete a karácsonya.
Kenyérgond, piaci drágaság az
életnek mind nehezebben elviselhető
volta, — mind-mind nem tudták kiir
tani a szivekből á karácsony poezisét
é s noha az élet mind nehezebbé vált
é s ámbár az atheiznius "fekete felhője
borongva szállt a tépelődő lelkekre : ma
több helyen gyu'ad ki a karácsony

misztikus fenve, mint más korban, mely
nem volt oly dekadens mint a mai. És
terpeszkedhetnek és kavaroghatnak az
uj korsziknak hirdetetett modern.esz
meáramlatok, aki ott kint elhalad kunyhó
vagy palota, előtt, melynek ablakán
átszűrődik a karácsonyi gyertyácskák
fénye: annak lelkét egy intenzív gon
dolat sugározz^/^e, az a gondolat, hogy
odabent van a Jézus.
Ide-oda kétezer esztendeje, hogy a
betlehemi istállóban való karácsonyi
szent misztérium milliók szivét áthat|a.
Mikor a munka pörölye zakatol, mikor
egészen benne vagyunk a kenyérért
való harc forgatagában, mikor az élettusák ádáz küzdelme szólít, szóval mikor
az élet hétköznapjait éljük — leválhat
rólunk az életkiizdél .1 salakjában „
karácsonyi szent hangulat. — de épen
az az áldás az emberiségre, hogy mikor
aztán ünnepre szólítanak a harangok,
vannak még hangulataink és felmagasz
tosult érzéseink.
•
Ó jövel szent Karácsony ! Hirdesd
az örök szeretet ünnepét ; fürdess meg
ez ünnep szent hangulatában ; engedd,
hogy elváljon rólunk a hétköznapok
durva salakja : engedd, hogy ünnepi
hangulatban találjon az ünnep s felejt
sük sebeinkel. melyet sors és emberek
nekünk az életküzdelemben okozlak
BoldoK

karácsonyt

olvasóinknak I

Anyákról-anyáknak.
•Anyának lenni
cesel b hivatás «

lepft-nsé-

Szent karácsony napján, az Örök
Szeretet megszületésének
varázslatos
emlékünnepén, — kik a legfenségesebb
hivatást töltik be e föMfjn, hozzátok
intézem szavaimat: édes anyák!
• Magasztos érzés rezgi .át egész
valómat • s szememben' egy-egy édes
köny csillan meg, midőn leirom e szót:
édes anya, mely a kimeríthetetlen sze
retet megles!esti! '.- •: S'inlo reszket ke

zemben a toll, érzem, mily halvány
árnya lesz az igénytelen szellemi tár
salgás azon szóval kifejezhetetlen érzel
meknek, melyek a lelkes ember szivét
dobogtatják az.anya, az édesanya szó
hallatára.
Az édes anyákhoz kívánok szólani
— és pedig a sziv hangján, mert hisz
lehetne-e azokhoz máskép szólani, mint
csakis a sziv hangján ? I
A sziv az égi szeretel kegyeletes
oltára és ez oltárnál az anya földi is
tenség, melyhez csak szeplőtlen áhítat
tal közeledhetünk. K drága oltár a ter
mészet legszebb virágaival van feléke
sítve, melyet épségben tartani egyike
legédesebb és legfőbb kötelességeinknek.
Semmi felelősség nem nehezedik
annyira vállainkra, „.int amely szivünk
szeplőtlen tisztaságának megőrzéséről, az
égi Bírónál teendő számadással kapcso
latban áll! Mindazok, kik a kebel gyer
mekded érzelmeinek megvesztegetésére^
módot nyújtanak, vagy eszközt szolgál
tainak: szigorúan számolnak egykor
tetteikről s ki van e veszélynek inkább
kitéve, mint egy anya!
Igen, az anya ! Az anya a menny
ország vagy pokol kapuját tárhatja föl
gyermekének már itt e földön!
Fölöslegesnek tartom itt részletekbe
bocsátkozni s kimutatni akarni az irányi
és határpontot, hogy mily uton s med
dig hathat az anya gyermeke célirányos
nevelésére. Célom ezúttal egyedül azt
hangoztatni, hogy: az anyái; jól nevel
jenek !
A gyermeklélek tiszta, Íratlan pa
pírlap Kinek kötelersége ezen tiszta
papírlapon a legelső vonást tenni? Mi
volna más felelet erre, mint: az anyának.
A gyermek lelke gyúrható agyag.
Kinek jutott a szerencse ezen gyúrható
agyagnak helyes alakot adhatni ? Ismét
csak az a felelet: az anyának.
Anyák, ti v"agytok az első nevelők
s higyjétek el, hogy: ha gyermeketek .
lelkét, ezen szdztiszta lapot rossztü töl
titek be, nir.es iskola, nincs lanitó amely

Lapunk mai száma 12 oldatra terjed.

52, s/ám.
A serdültebb korban még nagyobb
s aki ezt arról letörölhetné; az általa
tok hibás alakúra gyúrt —-sraz iskolai | jelentőségű a gyermek nevelése. A gyernevelés kezdeténél már félig cseréppé ! mekeké a jövő. A jövőben való kötevált agyag alak|án, ki sikerrel változ ! lességteljesités az egyház és haza iránt.
tathatna, olyat nem találtok, nem talál 1 Amint megszokja, vagy megszokta köhattok.
j telességét a gyermek kora fiatalságában,
hs hány olyan anya van, ki ezt • ugy fogja azt elvégezni felnőtt korában
nem "rúdja ? ! — hányan vannak, kik ! is. Amint magába szívta a lélek éltető
félszegen neveinek, öntudatlanul ?
I erejét: a hit szeretetét, ugy fogja azt
. Itt önként felvetődik az a kérdés, ! szeretni az élet minden viszontagságai
hogy: lulajdonképen hol kezdődik az j között is. Szóval: aríiíly kötelességtudóanya magasztos nevelői teendője ? . . . | nak, hazafiasnak, vallásosnak nevelitek
Ellentmondásnak látszik, de tényleg ugy ! ti Anyák gyermekeiteket, olyanok leszvan: mindjárt a bölcsőnél, amint egy nek azok mindenütt és mindenkor, az
kiváló nevelő is mondotta: »A gyerme élei bármily viszonylatában,
ket nyolc napos korától fogva kell j
Amily életviszonyok között s aminő
nevelni«.
i társadalmi életben nő fel valaki, ugyanIsmertem anyákat, kik azon tév . olyan életviszonyt és társalgást folytat.
hitben, hogy őket a bölcsőben gógicselő Rendkívül kívánatos tehát, hogy az
csecsemőjük ugy sem értik meg, cucor- ; anya józan életű és vallásos — a csa
gásaik mellé, mikkel a bölcső kis lakó lád és távolabbi környezet is — feddját szokás mosolyra kelteni, még köny- betetlen erkölcsű "legyen.
nyelmüen kibocsátott becéző szavakat, :
Ha gyarlóságunk miatt mégis nesőtjegé$z mondatokat is illesztenek és i talán hibáznánk, igyekezzünk azt eltitaztán később, midőn gyermekük beszélni j kölni legalább gyermekeink előtt, mert
kezd. meg nem foghatják; mi lehet az | tudvalevőleg a példa a legnagyobb taoka, hogy ajakáról előswr is hibás han ] ni tó; házunk, udvarunk legyen a bégot hallanak elszállni . . .
I késség, a szerelet színhelye, ne kapjon
Tapasztaltam továbbá, hogy a leg ! abban lábra a gyűlölség, a perlekedés
több gyermek pöszén kezd beszélni. ' soha, de ne a szülői tiszteletlenség se,
Miért? . . . tán mert a nyelve hibás? I mert ez olyan vélek, melyet öveinktől
Dehogy. Sok anyának szokása, hogy a I kétszeresen kaphatunk vissza. Társalgási
szavakat pöszén intézi kisdedéhez s ez nyelvünk legyen minden fajtalan szótól
esetben hogyan kivánhatnók, hogy a ment: Gyermekek előtt soha ne beszél
gyermek még máskép ejtse ki. mint jünk olyant, ami nem gyermeknek való.
amikép hallotta ? . . . Az ilyen anyák A családban soha senki ne.káromkod
ne feledjék, hogy: a gyermeknevelés a jék. Az imádkozásra és a templom láto
bölcsőnél, kezdődik.
gatására a gyermekek korán rászokta1

Karácsony estéjén . . .
Karácsony estéjén
Valahol — valahol,
A földre a mennybolt
Lehajol, lehajol.
Bizonyosan a lóid
Legfájóbb részére,
Kihagyott szegények
Koldus vidékére.
Lehajol hozzája,
S megcsókolja szépen;
Az örök Szeretel.
A Jézus nevében!
S eitői a c-óklól szét a világon:
Elárad rajtunk egy édes álom!
Angyali ének zengése üt meg,
S üteme tisztább lesz a szivünknek.
A koldus, aki elmegy mellettünk:
Egy percre által öleli lelkünkI
Testvérnek nézzük — a testvérünket,
S megbocsátunk az ellenségünknek.
És elmerengünk egy nagy ábrándon:
Az örökélten, a muló halálon!
~ — Légy áldott Jézus, akármi vár reánk
Hátha nem álom? Hátha nem ábránd?!
Szabolcska Mihály.

A sorsjegy.
I r t a : Szomihizy István.

Juhász átellenben ült a szép asszonnyal
az Estrella nyaraló üveges verandáján. Ciga
rettázott és a fekete kávéját kavargatta. Fa
ragóné pedig gúnyosan nevetve himbálózott
egy nádfonatú karosszékben.
— Miért higyjem el magasak, hogy
szeret? — szól a szép asszony, miközben a
karját kissé álmosan fonta össze fekete frizu- rája fölött. Azt hiszem, nem igen találnék
férfira, aki hasonló körülmények között nem
ugyanezt mondaná, de tenném csak próbára
magukat, mint a középkori lovagokat!

tandók. Összefoglalva a mondottakat:
legyen minden család háza egy temp
lom s ebben példát adó papok: az anya
és az apa.
A nevelésben a legfőbb kívánalom,
hogy az valláserkölcsi alapon történjék;
mert ahol az erkölcsi alap a nevelésben
hiányzik, ott, mint rothadt anyagon a
gomba, buján tenyészik mindenféle mér
ges kinövés. A valláserkölcsi nevelés
kell, hogy a szülői házban vegye kez
detét. Valláserkölcsös nevelés mellett a
gyermek szív, feltéllenül termékeny ta
lajul szolgál a vallás fájának magja szá
mára, amely abban, ha gondosan elvet
tetik, csakhamar kikel, lelkiismeretes
ápolás mellett erőteljes fejlődésnek indul
és további kellő gondozással hatalmas
fává növi ki magát. Ez a fa azután
könnyen ellentál! a vésznek, a vihar
nak, szóval a káros befolyásoknak.
Ha azt akarjuk, hogy valahára
jobb útra tereitessék a mai erkölcsi
tekintetben annyira hanyatlásnak indult
ifjúság és vele a jövő nemzedék, mindenek.előtt a leányok nevelésére kell a
legnagyobb figyelmet fordítani, hogy
mint jövendőbeli anyák egykor ők ma
guk is jól nevelhessenek.
.Mig ez a nevelésre hivatottak előtt
meggyőződéssé nem érlelődik, addjf
hiábavaló minden igyekezet, melyet ugy
a szülők, mint a nevelők, a nevelésre
vonatkozólag elméleti és gyakorlati irány
ban tanúsítanak
A természet a nőt rendelte gyer
mekei nevelésére. Gazdagon felruházta
azzal, mi a nevelés első feltételéhez

kártyás,
yás. veszet
veszekedő fickó vagyok, de van egy
bogaram: szivemből megvetem a hazudozó
embereket . . . A szerelmi hazugságok sze
rintem éppeu olyan gyönge karakterre mutat
nak, a karrierért, vagy az anyagi előnyökért
való füllentések.
— Hát koraolyar képes lenne arra, hogy
áldozatokat hozzon értem.
Juhász közömbösen vállat vont.
— Téved, mikor áldozatokról beszel,
mert igazán semmi sem lenne áldozat, amit
magáért elkövetnék . . . A sárkányokkal nem
vivők meg, de ha akarná, nem innám több
feketéi, vagy nem vennék több szivart a
számba . . . Körülbelül ez lenne a legnagyobb
hőstett amit elkövetnék, a többiért még csak
a kisujjamat.sem mozdítanám meg.

— Hát mit gondol, mi érdekem van
lóban, hogy magával hazugságokat hitessek el?
— Nagyszerű, udvarol, mert nem tudja
Faragóné még mindig nevetett, de a
okosabban agyonütni az idejét. Budapesten
nevetésből kiérzett az asszonyok szomjas
kártyával töltené el a délutánt, itt a szépte-'
véssél szórakozik, mert nincsen jóravaló kár szentimentalizmus*.
— Igazat beszél? — kérdezte — mi
tyapartnere . . .
Juhász sértődötten hallgatott egy ideig, közben elpirulva nézett Juhász szeme közé.
— Mondtam, hogy sohasem hazudok él
aztán egyszerre a szép asszony felé fordult.
— Ha azt gondolja, — mondta nemes sohasem mondok olyasmit, amit nem érzek.
egysíertséggeL^J.iogy_y_a|ami—banális ud- •• • "" A szép asszony abbahagyta a nevetést,
várfSvaTvan dolga, nagyon téved . . . Léha, néhány percig zavartan babrált a kávés ka-

tartozik, t. i . a nevelő szeretetéve! • a
gyermek iránt. Fölruházta az önfelál
dozó, a legszentebb szeretettel: az anyai
szeretettel.
Az atyai szeretet, a hitvesi szere
tet, a szerelmesek szeretete és a fele
baráti szeretet mind. mind csak halvány
bolygólűz az édes anyai szerelet láng
tengeréhez képest. Pósa Lajos aranyos
szivü költőnk gyönyörű szavakban igy
örökité meg ezt a szeretetet:
>T> szent, magasztos, élő szeretet'
Te lobogó láng a világ :«u-:f
Anyai szívben édes érzelem,
Egyetlenegy legtisztább szerelem'
Te a világnak legszebb csillaga.
Ki nem alszol, le nem bullasz sohal-

Vagy amint Tompa mondja :
-Oh anyai érzés, anyai szeretet,
Mélységed, nagyságod rregmérni nem lehet!*

Ily fenséges szavakban zengenek
dicsőítést a költők az édesanyai szere
tetről.
Mennyire is sajnálatraméltók azok
az anyák, kik a természet szent aján
dékát méltatni neri tudják. Kik gyerme
keiket a születéstől fogva folyton idegen,
fizetett, szerelet nélküli személyekre
bízzák, minők a különféle dajkák, ne
velők és nevelőnók. Az ilyen anyák
életvidám, kedélyben és szellemben a
családi élet napvilágától melegített em
berek—helyett, elsatnyult,, mesterkélten
felnövő, a tizetett szolgabuzgalom bá
gyadt mécsétől alig-alig ál melegült, roszszul táplált s igy szellemben és kedély
ben kiszáradt üvegházbeli növényeket
nevelnek csak föl.

dalmi életünkben és megfog gfrJződni,
hogy tiz eset közül kilenc igazolja. sza
vaimat.
A férfiak vagy földmüvelók, keres
kedők, iparosok, vagy tisztviselők, hiva
talnokok, vagy orvosok, ügyvédek, bírák
vagy más hivatalban és szolgálatban
állók. Mindezek $ nap nagyobb részét
hivatásukban töltik és ha esteiméi fá
radtan és lehangolva hazatérnek, nagy
szükségük van a kívánt pihenésre.
Bizony tehát nem igen marad ne
kik idő gyermekeik értelmi nevelésének
eszközlésére, sem arra, hogy gyerme
keiket otthon a gyermekszobában játék
és társalgás közben, örömükben, sírá
sukban, vágyaikban és komoly munká
ikban megfigyelhessék, Ez pedig, t. i .
a gyermek lelkének megismerése, min
denek előtt szükséges, hogy a helyes
nevelésnek kiinduló pontja legyen. íme,
a társadalmi berendezkedés is amellett
szól, hogy a nő, — az anya van hi
vatva a gyermek nevelésére.
Nagyon természetes, hogy a neve
lésben az apa segitö társa az anyának.
Az apa mélyebb belátásával, tágabb
látókörével sokszor egyetlen ujmutalással is segítségére lehet az anyának; sót
ő tőle eredhet a nevelés tervezete is,
de a fődolog a kivitel, az anyának fel
adata kell, hogy maradjon. Neki tehát
a nevelés minden előfeltételeit ismernie
kell és az erre való képessé.et hajadon
korában szükséges megszereznie.

Aki azt hinné, hogy sokat és tú
lozva állítottam, tekintsen szét társa

Hogy több nagy férfi volt, kiknek
fiai nem lettek nagy emberek, az isme
retes tény; hogy több derék anya volt,

nállal, aztán kissé megindulva
leányos pillantását

nyál. Kitalálhatna-e valaki olyan
ami ezzel az órával felérne! . . .

emelte

fel

áldozatot,

•
— .luhász, — mondta komolyan —
Juhász megint kávét és cognacot rendelt,
tudom, hogy léha, kártyás, izgága, rendetlen,
de azt hisieni,- csakugyan van egy jó tulaj | de valószínű, hogy a málnaszörpöt is kávénak
donsága: hogy a hazugság nem lér össze a itta volnfi->meg, ha a pincér azt állítja az
jellemével. A többivel nem sokát törődném, asztalára. Öntudatlanul a holnapi napra gon
ha ebben az egyben, nem tévednék. Most láto dolva, lapozgatott az illusztrált újságokban és
gatásokat várok, de holnap még beszélünk a megindult arccal olvasta végig az élclapok
dologról. Menjen hát szépen a kávéházba és legsikerültebb tréfáit. Talán éjfélig is ott ül a
Voloska kávéház márványasztala mellett, ha
ha holnap nem akad jobb dolga, jöjjön el.
egy napi hir, melyen Immár hatodszor akadt
— Hány órakor?
meg a szeme, végre ki nem zökkenti az ál
Faragóué lesütötte a szemét.
modozásából. A napi hírben ez állolt:
— Hatkor jöjjön, mikor a gyerekek a
(Föl nem vett főnyeremény.) A Trans
tengerparton sétálnak, a cselédeknek pedig a
versális Csatorna Sorsjáték kétszázezer forin
konyhában van dolguk. Itt fogom várni a
tos főnyereményét, mint értesü'ünk, máig sem
verandán.
vette föl a 4526. sorozat 98. számú sorsje
— Egyedül leszünk?
gyének birtokosa:- Érdekes esel ez m á r abból
— Ne kérdezzen, hanem mostmár.szedje & szempontból is, hogy a két forintos sorsje-'
Össze a sátorfáját . . .
gyek épen a legszegényebb néposztály köré
Juhász szerelmesen csókolta meg a szép ben vannak elterjedve. A kétszázezer forintos
asszony kezét s miközben a babérfák közt a főnyeremény — ha tulajdonosa időközben
fel nem_ veszi — már holnapután, e hó 31-én
kavéh ..
sietett, mámorosán g o n d o l t a :
— íme, elérkezett végre a boldogság a Transversális Csatorna r.-t.-ia száll át.
órája. Még egy éjszaka — és a karjaimban
Juhász ugy érezte, hogy minden vére a
fogom-tartani a világ leggyönyörűbb asszo-- szivére tódul, mert egyszerre eszébe jutott a

kiknek fiai nem lettek kiváló emberek,
az is tudott dolog De hogy nem léte
zett nagy férfiú, vagy csak jelentékeny
ember, kinek lelki fejlődésére nem, ha
tott volna egy kedélyben és szellemben
kiváló anya; azt merem állítani. Hogy
példával is éljek: Mózes mélységes faj
szeretetét népéhez és szintoly kioltha
tatlan gyűlöletét annak ellenségei iránt,
az anyatejjel szítta magába; mert anyja
tudvalévőleg megtagadta anyaságát, csak
hogy fia dajkája lehessen. És ha még
Mátyás az igazságos, továbbá a nagy
német költők Gőthe és Schiller anyjára
utalok, kik az anyai erények mintaképei
voltak, ugyhiszem eleget mondottam,
hogy világos legyen: mennyire szüksé
ges a leánygyermekeket gondozni, ne
velni! Napjainkban sajnos, többször
történnek olyan dolgok, amelyek szo
morú ' világosságot vetnek a serdülő
ifjúságra. Az aggasztó jelenségek arra
vallanak, hogy a mai fiatal nemzedék
lielytelenül nevelődvén, korán érik,
örömei nem a gyermekhez illó örömök
s már az úgynevezett kamaszkorban
szívesen veti magát az élet posványába.
Tiszta örömök helyett a léha, testére-lelkére egyaránt ártalmas gyönyö
röket hajhássza. Igy aztán nem csoda,
hogy elveszfT erkölcsi alapját. Különben
is az életben a bűnre csábító alkalom
nagyon megszaporodott, a csábítás, kí
sértés sokkal nagyobb, mint azelőtt. A
bűn, az erkölcsi piszok ott hömpölyög
az utcákon, a csábító gonoszság minde
nütt és mindenféle alakban ott les ta
pasztalatlan áldozatára.

svábhegyi jótékony bazár, ahol. mindenféle
haszontalan lim-lom között a Transversális
Csatorna sorjegyeit is árulgatták Budapest
előkelő kisasszonyai. Juhász a szőke Papp
Sárikától vett egy transversális sorsjegyet,
egy kerek ötforintost adott érte —- a cifra
papirost pedig még aznap este a hamutartók
kal, csokoládé nyulakkal és egyéb haszonta
lanságokkal együtt a könyvesszekrétiye alsó
fiókjába dobta.
— Ostobaság,— mondta
én lennék, aki a főnyereményt
Félmillió ember vásárolta a
Csatorna sorsjegyeit és Fortuna
éppen engem szemelne ki arra,
tomba kapaszkodjék? . . .

- miért épen
megütötte?
Transversális
istenasszony
hogy a kabá-

Izgatottan ment végig a tengerparton
(messziről ide csillogott az Estrella nyaraló
bádogtornya,) de miközben sétapálcájaval Í Z
olajlákat ütögette, megint az előbbi bolondos
gondolatok cikkáztak végig a velején. Nem-e
nagyon,is valószínű, hogy az övé a szeren
cséi- sorsjegy ?
— Ma huszonkilencedike van, — mondta
magában fogvacogva — és ha a sorjegyet
holnaputáuig be nem-váltom, üthetem ugyan

De azért ezen veszedelmek ellen
is felvértezhetjük a serdülő nemzedéket.
Csak tegye meg minden iskola és min
den család a maga kötelességét. Külö
nösen pedig legyek meg kötelességüket
a nök és ne felejtsék, hogy »anyának
lenni a legfenségesebb hivatás*.
Benedek Vince.

A halál.
Irta: Sóba Zsiga.

A halál! — ez az, mitől az ember fél,
retteg, következményei miatt töpreng, -bekö
vetkeztétől irtózik, pedig következményei olya
nok, mint a kezdet, mert amint nem isme
retesek a kezdet előzményei, ugy homályba
burkoltak a vég következményei. Tény, hogy
a természetnek szüksége van a régiek fel
használására, az önfentartás szempontjából,
vagyis: a természet örök harcot folytat a
kezdeményezés és enyészet problémájával,
hogy létet teremthessen.
Azonban a természet ezen örök harcá
ban nem következetes, mert igen sokszor
olyanoktól köreteli az áldozatot, kik emberi
ésszel arra megérve még nincsenek, ilyen
volt a kis Manczika. ki életének viruló kor
szakában, 17 eves korában lett áldozata a
természet követelményének, másszóvak az
élet hajnalán ragadta el a halál.
Manczika kényeztetett név, mert a kerészteléskor Mária nevet kapott, hanem mint
szüleinek egyetlen gyermeke,
Mancikának
hivatott.
Szülei megelégedett falusi emberek, tele
vidámsággal, egymás iránti szeretettel és élet
kedvvel, amit a házassági kötelék és j ó v i 
szony annyira emelt, hogy dicsekedve mon-

j
i
!
I
!
!
|

dugatták, miszerint a föld a menyország és
boldogsasukat tetézte Mancika, kinek aranyszőke leomló hajförteit,' szelíd, vidámságot
sugárzó szemeit mindenki megcsodálta, fehér
és rózsás, amellett gödrös kis arcocskája!,
melyen keresztül a sziv jósága, a modor tisztas.iga szűrődött át, mindenki megbámulta,
ezek mellett mint ahogy a falusi gyermekek
nél szokás, komoly és álmodozó voll, mely
hez bizonyos ábránd is járulván, oly érde
kessé tette e leányt, hogy látására kéj s gyö
nyör fogta el az embert.
Szüleit házasságuk tartama alatt nem
érte bu-bánat va.y szerencsétlenség 3 habár
nem voltak gazdagok, de szorgalmasok és
takarékosak, úgyannyira, hogy nem ismerték
a bankot, takarékot s a szövetkezetekről is
csak annyiban birtak tudomással, hogy na
ponta vittek pár liter tejet a szövetkezetbe,
mely körülmények közt a vagyon napról-napra
nőtt s igy Mancika, kire kérkedve pillantottak,
jó parti volt; jártak is utánna ugy a község,
mint a szomszéd községbeli legények közül
elegen, de ő komolyan még senki után sem
érdeklődön.

Az eset e faluban zajlott le, hol a paraszllegények is a műveltség terén elért in
telligencia hatása a alt már nadrágban járnak,
tánc helyett bált rendeznek, hol box-topánba
jelentkeznek s még nevök is fellengős, mert
az egyszeri* Jancsi, Pista, Jóska helyett.Gyula,
Ödön, Dezső, Jenőnek hívjak őket s talán ez
volt oka annak, hogy az egyszerű Mancika
nem sok érdeklődést tanúsított iránluk, kik
önbizalmukban még a tanító kisasszonynak
is udvarolgattak s ha eljárása nemtetszésük
kel találkozott, vagy ha a plébániára járt
vacsorázni, érzelmeiknek tettlegességgel adtak
kifejezést.
Történt azonban, hogy egy búcsúkor
rendezett bál alkalmával megjelent egy bőgatyás, lobogós ingű, pörge kalapos, meggy

piros lajbi*, sürii ránccal ellátott hegyes orrú
csizmás alföldi legény is, ki szemet vetvén a
bajos és szép Mancikara, többször táncolt
vele, enyelgett neki s ez Mancikának tetszett
s megengedte, hogy hazakísérje.
Mint ahogy faluhelyen szokás, a kapu
ban sokáig elbeszélgettek s Mancika szívesen
hallgatta a legény finom, lágy hangját s bú
csúzáskor szívesen szorított vele kezet:
Ez idő u'án Mancikának soleszor jutott
eszébe a legény, sóvárogva gondolt rá s bárha
a legénynek is mindig Mancika motoszkált a
fejébe, de a nagy távolság és a .szükség,
miatt nem tudta felkeresni. Mancika ugy gon
dolta, hogy mellőzött, mi az érzékeny leányt
hallgataggá, kedélytelenné, komolylyá tette s
fájlairs"Ti lejét, melynek agyműködése mindig
a legényre gondol!; azián bus és bánatos lett
s akkor a szivébe érzett nyilalásokat, hol a
szerelem csirája fészkel, végre köhécselni is
kezdett, mert piciny, piros szája csók után
áhitozolt s miuián senki emberfia nem ludta
kitalálni vagy sejteni a betegség okát s miután
folyton fogyott és aszotl, ép akkor, midőn
anyjának azzal dicsekedett, hogy mar jobbau
van, mert azt álmodta, hogy menyasszony és
elérte vágyait — meghalt. Mancika halálát
tehát az élnivágyás idézte elő s megsemmi
sítette a termeszét, mely különös kívánságo
kat nem enged teljesülni . . .
Szülei vigisztalhatlanok voltak, de a
nagy temetés után, melyet mint ilyent szép
nek is lehet mondani, abban nyugodtak meg,
hogy: jobban szerette az Isten . . . Temeté
sére megjelent az alföldi legény is, fájlalta az
esete!, haragudott magára, dühöngött a sorsra,
de a szülők azt mondtak neki; .Isten minket
is különüskép kell hoey szeressen, mert külön
ben nem merte volna ránk e csapást, mely
intő példa arra, hogy jó helyzetében az ember. ne feledkezzék meg róla*.

Robinzon.
a pénznek a nyomát. Ha ma este vasntra
nem ülök, elkésem a terminust és gazdagságot.
Es elszántan, most már véglegesen meg
nyugodva abban, hogy ő a nagy sorsjáték
nyertese, már a gondolattól is szinte részegen
folytatta:
— Elfogok
vonattal.

utazni az éjszakai

gyors

• * A lenyugvó nap, mely viol&aziuü savók
közt merült el a tenger sötétkék vizében, e
pillanatban végigaranyozta még egyszer az
Estrella-uyaraló bádogtornyát és Juhásznak
most eszébe jutott a szép Faragóné, a hol
napi légyott és az a komoly fogadalom, hogy
szerelméért minden áldozatra képes. Mi lesz
a hatórai találkával? Juhasz összegombolta a
• fekete kabátját és igy szólt magában egy
bölcs ember józanságával:
— A szép asszonyt még harmincegye
dikén tul- is megtalálom, de a kétszázezer
forintot nem találom meg, ha az éjszaka útra
nem kelek . . .

*

A Transyersalis Csatorna sorsjegye érin
tetlenül ott hevert az alsó fiókban és mikor
Juhász a portengert lefújta róla, egy percig
őrült táncot jártak előtte a sorsjegy fekete

számai . . . Mikor utóbb annyira magához
tért, hogy EZ arabs számjegyeket felismerte,
elszorult szívvel győződött meg, hogy Fortuna
istenasszony is csak kacér teremtés, mint a
többi. A szám ugyan közel jár a főnyeremény
számához, — a H8-as helyett 97-es volt —
de a sorozatszám körülbelül kétszáztizenki
lencezerrel haladta tul a 4526-ot..'.' Juhász
szédülő fővel bámult egy darabig a sorsjegyre,
de aztán egyszerre felülkerekedett benne a
könnyüvérü, gondtalan bohém.

j Mini hajótörött, kit nesszé dél szigetjén
Sorsa urává telt egy kis világnak,
Hol nincs idő, se bér, csak bus örök harc.. •
- S ki száz romlástól védi szűkös odvat,
A hol par feilett kincset rejtve őrzi,
Az. alkonyórán csendes holdas e s t é n .
. Teugerl bámulni ül a parii szirtre ; —
' Igy ülök én a Béke, bus szigetjén
; Melynek lidérce bánatos Szerelmem

— Nevetséges. — szólott magában meg- i Ki hozzám simul. — de soha meg nem ismer,
íigasztalódva — csak nem vágyak még any- j Nem láthat már, mert hozzam oly közel jött
nyira együgyű, hogy főnyereményekre szoruljak. | C~ak néha nap, ha élet es halál közt
De ^imig sötét, haftalinos lakásán végig ; Mint bus Robinzón, ki ur csendes szigetjén
haladt, a lelkében szomorú melankóliával szó ; Tengert barnulni a part szirtjére ülök,
lalt meg a mindegyikükben ott rejtőző filozófus:
I Álmodni egy szent el nem ert világról
— Azt mondtam, hogy minden áldo ' S álmaimból halk rimek fakadnak,
zatra képes lennék érte és lám, ínég a re
Messzi partok szent harmóniái
mény egy vékony foszlányáról sem tudtam
S borús szemem nehéz könnye csordul,
letenni a kedvéért. A világ legszebb asszo
nyát hagytam cserben, hogf'egy felmilliomod Ilyenkor döbbent néma félelemmel
rész. valószínűsége után szaladjak. Hol vannak Bámul felém a_szigetem lidérce
a keresztes vitézek, akik az imádott nő egy S hozzám hajol, hogy szomonf-szivemnek
szalagjáért tették kockára az életüket
/Messziről jött bánatát megértse. 1 "
fíntkn

Áko*

5. olilal.

Japánkerti munkálatok
beszüntetése.

áltat fölajánlott összegek még nincsenek
mind beszedve a/.ért, mert a beszedés
sel megbízott Horváth Vince rendőr
megbetegedett. Megemlitendőnek vélem
azt -is, hogy honnan gyűlt be a parkalápra az 1425 kocuna 49 fillérnyi szép
összeg.
A városi elöljáróság adott 500 K-t,
I 925 korona 49 fillér pedig adományokj hol gyűlt össze és pedig nemcsak czell, dömőlki lakosoktól, hanem egyes, az
| ügyet pártoló urak és hölgyek buzgólI kodása folytán, a városunkban megforj dult idegenektől is gyűjtve,
Igy gyűjtöttek idegenektől: Takách
j Márton főszolgabíró ur 92 K-t, Somogyi
Aladár szolgabíró ur 24 K-t, Szalay
János városbíró ur 18 K t, de idege
nektől legtöbbet gyűjtötte Pletnits Gitta
urleány 101 koronát. A legnagyobb
összeget (50 koronát) ngs. Ostffy Lajos
országgyűlési képviselő ur adományozta.
Továbbá, a rendezett mulatságok
tiszta jövedelméből kapott a park-alap:

Az idö kedvezőtlenre fordultával
beszüntettem a inunkat a városi sétakertben.
A kert költségeihez a lakosság is
hozzájárul adományaival, miért kötelesBégemnek tartom neki nagyjából számot
adni sáfárkodásomról.
Aki a felhagyott téglagyár eredetijének formáját ismerte, az be fogja ismerni, hogy a csúnya gödrök kisimitása tekintetében sok történt.
..Bár a végzett munkálatok még nem
jutottak el a g y a t a l á s i g . a z é r l azok,
akik vállalkozásomat kezdetben nevet
ségesnek találták, ma már beismerik,
hogy mégsem oly nevetséges az eszme,
amelynek szolgálatába állottam.
A meredek gödörfalak hedöntögetve,
a gödrök — amennyire a rendelkezésre
álló pénzerő engedte — betöltve; a
1251 K
partok rézsutozva és díszcserjékkel be Mészáros János kertmegnyilásakor
102tX) K
ültetve, a nagyobb utak formába öntve, Arany ifjúság nyárimulat>ápakor
2CKK) K
a létesítendő tennisz-pályák területe Ifjúsági szüreti mulatságból
planirozva, a terület két oldalról tüskés Vasúti mozdonyvezetők mulatsága 102.28 K
Fogadják a gyűjtök, adakozók és
sodrony kerítéssel bekerítve, a mélyebb
a mulatságokat rendezett bizottságok há
területek útjainak melléke fekete nyár
tasai, a méglaposabb helyek egerfával j 'ás köszönetemet a park-alap nevében
Elösegitették a munkálatokat még:
beültetve ugy. hogy már egy kis kép
zelö tehetséggel nagyjában kivehető, a czelldömölki apátság 1 napi szántás
hogy miként fog a sétakert pár év múlva sal 2 ekével. Berzsenyi Dezső ur 2
félnapi földfuvarozással, Uuber Samu ur
kinézni.
Az ut melletti első tó, a jövő nyá félnapi földfuvarozással, továbbá Frisch
ron fog rendeztetni, hogy korcsolya Gusztáv, Deulsch Gyula és Klein Vilmos
urak 1 — 1 egész napi földfuvarozással.
pályául teljesen alkalmas legyen.
A jövő tavasszal következik majd Kiknek szíves támogatását ezennel szin
a felső >ik területek kialakítása, utaknak tén megköszönöm.
Végül dr. Pletnits Ferenc ur nyárkidolgozása és áléfákkal való beszegése,
illetve beültetése és mindaz, amire a és egerfákat és cserjéket, özvegy Tory
Györgyné u m ő pedig nagyobb mennyi
pénz futja.
Számolva a pénzgyüjtés nehézsé- ségű díszcserjéi adományoztak. Köszönöm
geivel. a sétakert elké«zité«ét 3 évre ! szives adományukat
terveztem. Ha élek. munkaképességemet !
Göttmann
Bódog
betegségek nem gátolják és a munka- j
munkavezető.
latok vezetése kezemben hagyatik. 3 év
alatt a sétakert készen lesz s a város
Karácsonyest.
rendelkezni fog, egy ideig nélkülözött
egészséges és szép üdülőhellyel.
Részletes számadást a bevett és ^ Fátyolos fehéren száll le a nagy este.
kiadóit ezen szűkre szabott cikk kere Megtörik a holdfény, csillog a haVon,
tében nem adhatok, ezt majd a városi Mozdulatlan fáknak jégvirágos teste
Éles árnyat rajzol háztetőn, falon.
elöljáróságnak nyújtom be.
Általánosságban azonban közlöm, Nádfödeles hóink ablakszeme égVe
hogy az eddigi összes bevételek
1425 Bámul a közelgő éjszaka elé . . .
korona 49 fillérre rúgtak. A munkálatok | Valahol egy csillag most támad az égre
fölemésztettek 1216 korona 66 fillért, j És indul egy rozzant istálló felé.

maradt tehát a tavaszi munkálatok meg- ]
kezdésére

m é g 208

korona

83

fillér, j Barátságos, meleg, egyszerű szobákban

mely Összes gyümölcsözés végett laka- j dámbor, hivő népe boldogan Virraszt,
rékpénzlárban van:
' Városunk áldozatkész

Csak

52. szám-

KEMENESALJA

a

•.
I Betüerdejéből régi bibliáknak
polgársága Porló nemzedékkel Váratgat Vigaszt

minőség

révén lett

világhírű
i valódi

Mélu csudákat szemlél, látja üdVözülten,
Kit a bün megejtett orVul, irigyen . .
Valahol egy angyal indul el az éjben,
Hogy az embers'égnek őrömhirt Vigyen.
Éjfélre jár minden zakatoló óra.
Feltűnik az utcán itt-ott egy alak,
bépésük dobaja belehal a hóba.
Kicsi, öreg templom felé tartanak.
Harangok zúgása tölti be az éjét.
Csengő szaVuk hirdet, akár az írás . . .
Valahol e percben az ige testté lett,
Megszületett Végre a Várt Mesiás.
*N0VAK PAL.

H Í R E K .
Előfizetőinknek,
munkatársaink
nak és olvasóinknak
kellemes kará
csonyi ünnepeket
kívánunk.
Mikes JiOOS gróf, szombathelyi me
gyéspüspök installációja. A >Mvgyar Kurir<
irja: Minthogy az u| szombathelyi püspöknek
prekonizációja (a római pápa áltat való meg
erősítése) legközelebb meg fog történni, az
uj püspök fölszentelésének és installációjának
(beiktatásának) idejét véglegesen megállapí
tották. A püspököt újév napján a budapesti
Szent István-bazilikában fogják Mailáth Gusz
táv gróf erdélyi. Várady I.. Árpád győri ée
Fischrr-Colbrie Ágoston kassai megyéspüs
pökök püspökké szentelni, ennek megtörténte
•tán pedig a püspök székhelyére utazik. Ér-

I
„„p^,,
á g y e küldöttségé Czell'[ dömölkön. a vármegye határán fogja őt üd
vözölni, mig Szombathely városának képvik e 2 é s p

a

r m e

selőtestülete a szombathelyi vasúti állomáson
fogadja. Bevonulása alkalmával az "egyesülé
tek, testületeit és a tanulóifjúság sort fog
állani a székesegyházig, amelynek ajtajában
a? egyházmegye papsága fogadja az aj püspö
köt. Rövid szentségimádás és áldásadás után
a püspök palotájába vonul és január 5 ikén
logadja a küldöttségekét. Ugyanaznap este,
mint a székfoglalás elóestélyén, Szombathely
polgársága fáklyászenét rendez az uj főpász
tor tiszteletére. Az ünnepélyes installáció ja
nuár 6-án reggel félkilenc órakor kezdődik;
ezt diszebéd fogja követni, melyet a .Kultúr
h á z á b a n rendeznek. (Az eddigi megállapodá
sok szerint a püspök CzelldOmölkről január
3-án délben indul Sárváron ál székhelyére.)
, Hymen. Pollák Mancika urleányt, Pollák
Samu vállalkozó bájos és kedves leányát
mull' vasárnap jegyezte el Szombathelyen
Vas* Gyula, a helybeli Kemenesaljái Közgaz
dasági Hitelbank Áruosztályának sympatikus
könyvelője. A kötendő frigyhez, mely körül
Hymen rózsaláno* képezi a széiszaKithataUan
kapcsot s amelynek lo'ytnnos Uditesére két
szív kimeritheletlen érzelmi.forrás nyújtja a
varázsitalt, melegen gratulálunk.
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Hármas ünnep. Ma vasárnap, hétfőn éa
kedden, a kalácson)' szent • ünnepei c í m e n
hármas ünnepünk van. A vasárnapi munka
szünetet ina délután 5 óráig a kereskedelmi
miniszter leifüggesztette.

Városi képviselők választása.
Azt hitlük, hogy a városi képviselői
választás nem fog nagyobb emotióva)
járni, a tegnap r e g é l i órákban emefeltevósünkben azonban alaposan csa
lódtunk. Ugyanis a községháza előtt na
gyobb csoportosulások voltak észlelhe
tők, a szavazók járása-kelése, a korlesek
lótása-futása eleve is sejtette, hogy két
párt áll egymással szemben elkeseredett
harcra készen. Vörös,és fehér cédulákat
osztogattak a polgárság között. A vörös
szin az úgynevezett Szalay biró pártjáé
volt, a fehér pedig Pálovits József hí
veinek pártállását dokumentálta. A sza
vazatszedő bizottság előre is konstatálta,
hogy a vörös cédulák nagyobb halmazt
képeznek mint a fehérek s ennek folytárt a. Szalay-pAr^gyózelrne biztosnak
látszott, ámbár nem volt lehetetlenség
a meglepetés sem. Délután 4 órakor
kezdték a szavazatok összeszámlálását
és pedig először is a fehér cédulák
kerültek sorra.- A rajtuk levó nevek
tulajdonosai vérmes remenyekkel tapasz
talták, mint emelkednek a szavazatot
jelentő
számok
50—60—70—80-ra.
Némely esetben ezen felül is emelked
tek a numerusok, de egyszer csak meg
akadt a növekedés, mert a sorra kerülő
vörös cédulák már más neveket ontot
tak, a Szalay-párt jelöltjeinek neveit.
A reménykedő Pálovits-párti hivek kez
detben rezignáltán figyelték a szavazás
menetét, de midőn a Szalay-párti jelöl
tek
szavazatainak
száma 50—60 ra
emelkedett, aggódni kezdtek, a 70—80nál már rémület fogta el őket s midőn
L a 90-et is elérte és látták, hogy egy
nagy halmaz vörö&. cédula var .még
fololvasásra, észrevétlenül tűntek el a
szinlérről?(el a balfenéken) s nem vár
ták he a végeredményt. A megválasz
tottak névsorát alább adjuk és pedig
ama megjegyzéssel, hogy egytól-egyig a
Szalay-párt jelöltjei kerültek be a kép
viselőtestületbe.
v

Ez az eredmény
előre fogalmat
nyújt a f. hó 28 án lezajló biröválasztás lefolyásáról és kimenetelérőt—hs-r
igy a Szalay-pártiak bizonyosra vehetik,
hogy fényes győzelmet fognak aratni
a képviselőválasztáson 'oT? kisebbségben
maradt Pálovics-pártiak felett "Megvá
lasztalak : Rendes tagokká:
Bisitzky
Ödön
227, dr. Deutseh Samu
159,
Simon Sándor 156, dr. Hetthéssy Elek
155,
Mészáros János
152,
Fábián
Dezső 148, Szabó József 129, Szabó
Károly 104 szavazattal. Póttagokká :
Klaffl Gyula 155, Szarka József 154,
S z á l a ; Gyula 154, Horváth János 153
szavazattal :
Szabó Károly és Horváth József
között szavazategyenlőség folytán sorsh o z á s történt, mely Szabónak a javára
11ölt el. A Pálovits-pártiak többi jelöltjei
7 6 — 8 8 közötti szavazatot nyertek.

Halálozás. Horváth József helybeli csizmadiauie.-t'ér- folyó hö 20-án 52 eves korában
elhunyt. Csütörtökön temették a rokonság es
ismerősök részvétele mellett. A megboldogult
családapát felesége és négygyermeke siratja.
Képviselőtestületi gyűlés. Hétfőn d. e.
10 órára hivattak össze a képviselőtestület
tagjai, ho"gy több fontosabb ügyben tanács
kozzanak és határozzanak. Az első ügy, amely
napirendre volt tűzve, az apátsági birtok
megvétele. Ugy látszik, hogy képviselőink
figyelemmel voltak az é tárgyban hozott
egyik vezércikkünk okfejtéseire, mert rövid
tárgyalás után végképen iemondtak a vásár
lásról. Áttértek ezután Dinkgreve Nándor
lapszerkesztő es nyomdatulajdonos kérvényé
ben foglaltakra. Dinkgreve ugyanis ajanlatot
tett arra nézve, tio^y a városháza udvarának
ama kis részét,
amely a Jugovils-féle
üzlet mellett terül el, házépítés céljaira
méltányos árért megveszi. Egy-két szónok
éllenérveiése megtette a hatást, mert a tes
tület a kérvényezőnek tagadó választ adott.
Tárgysorozaton kívüli pont volt még az ujtelepi utcák rendezése és kövezése. Érdemleges
határozat ebben az ügyben sem hozatott
Elodázták a következő gyűlésig és tudja
Isteu, meddig nem fogjak ezt meg elhúzni —
halasztani. Mintha célzatosság rejlenek ebben
a huzavonában. Végül köveUezett Göttmann
Bódog interpellátiója, melyben szemére lob
bantja az elöljáróságnak az annyiszor meg
ismétlődött rendőri túlkapásokat
V

' ( = ér<.ékfölötti> irányzatával. Széchenyiben
ez a két irány egyésült Voltak és vannak
' ma is hidey vallású teológusok <= hittudó! sok), vallásos és vallástalan emberek. Széchenyi
j gyakorlatiassága vallásos lélekkel párosult
! lelke, mondhatni, világontulra beállított volt
Széchenyi vallásosságára több naplóidézetet
olvasott föl az előadó, amelyekben Széchenyi
gyakran fordul Istenhez. Ha a vallásosság,
elvont lételék hite volna, akkor a gyakorlati
élet h a r c s á i aligha lennének oly vallásosak,
mint Széchenyi volt. Széchenyi másik jellemző
sajátsága a relormátori ( = ujitó) irányzat,
amely mindennel elégedetlen és mindent'meg
akar reformálni. Minden vallásos lélekben van
valami radikális ( = mélyreható, gyökeres)
elégedetlenség, és Széchenyit gyakran meg
szállta a kislelkűség is. mert érezte, hogy
milyen alacsony fokán áll a tökéletességuek.
De azért a vallásosság nem tompította el
érzékét a földi dolgokkal szemben. Vallás
erkölcsi érzületének nemességét mutatja, hogy
ö a szociális törekvésekben is Isten gondolatát látta. Hányódó lelkű ember volt, ha kö7
darc érte, a sikertelenségen bánkódott ha
sikerei voltak, a túlzástól félt Ilyen szertelen
lélekben nem alakulhatolt ki rendszeres val
láserkölcsi fölfogás. Öngyilkossága nem áll
ellentétben vallásos érzületével s nem is
annyira a lelki meghasonlassal, mint idegei
teljes kimerüléseiéi okolható meg.

Ügyvédeink s ze rvez ke dé s e. Mult
vasárnap Szombathelyen, a törvényszék főtárgyalasi termében, megalakult az Országos
Ügyvédszövetsegnek szombathelyi osztálya. Az
alakuló-gyűlésen a vasvármegyei ügyvedek
legnagyobb része megjelent, a néhány távol
maradón pedig táviratban jeleutette be csat
lakozását Az Országos Cgyvédszüvetséget
ennek titkára, Bakányi Pál fővárosi ügyvéd,
képviselte. A gyűlésen Feldmami Bódog dr.,
a szombathelyi ügyvédi kamara elnöke,
elnökölt, aki tartalmas beszédet mondott
Utána Bakányi Pál szolt, aki hosszabb be- .
szédben az ügyvédek szervezkedésének szük
ségességét bizonyította,
ami az országos
szövetségben valósul meg. -A kamara —
fuukcioja objektív
Árverés az állomáson. A helybeli állo úgymond — hatósági
máson ' f hó 28 an d. e. 9 órakor kerülnek (tárgyilagos) alapokon mozgott, a larsadalmi
árverés alá mindama tárgyak, miket az uta osztályok érdekharca azonban az egyedek
sok hagytak a vasúti kocsikban és állomási erdekének védelmére van hivatva és az
epületekben.
Házasság. Löwy Kálmán pápai bank- ügyvédi karnak sem kell szégyenkeznie, ha
és váltoüzlettula|doiios ma délután fél 2 óra uem altruisztikus (önzetlen) szervezetet csiuál,kor tartja Jáuosházán egybekelését Royner hanem olyan egoisztikus (önző) szervezetet,
Bözsike kisasszonynyal.
1 amely nyíltan kimondja, hogy jogos gazdasági
Hangverseny. A Sümegi Ének- és Ze I törekvéseink szolgálatat. es védelmét Írja
neegyesület Szilve.-zter-nap»esléjéii az ottani | zászlajára. Ezzel a szerétettel erőt és tekiuKisfaludy-kasziuó nagytermében hangversenyt
| télyt nyer az "ügyvédi kar, amely érdekéinek
rendez.
I minden sérelmével erőteljesen szembeszállhat.'
Sechenyi István grófnak a legnagyobb
• A lelkes beszéd után megalakult az országos
magyarnak vallás-erkölcsi nézeteiről értekezett
! ügyvédszövetség szombathelyi osztálya és
Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum
i kozfoikialtass.il megválasztottak a tisztikart,
dísztermében nagy és előkelő hallgatósága előtt.
í pedig elnökké; László Kálmán dr-t,társelnökké;
Székesfehérvár nagynevű püspöke^ Prohászka
! Viola Ödönt és Esső . Imre dr-t, titkárrá:
Ottokár. A .legnagyobb magyarról. — az
I Dániel Ernő, dr-t, pénztárossá: Pintér Lajost
országhirü
és nagy .tudományú
püspök!
j választmányi tagokká: Németh' Gyulát, Stadler
Melyik intelligens embert ne érdekelne ez az
j Izidort Fehér Mihályt, Pletnits Ferencet, Laky
»eset« ? — Lapunk szűk tere csak kivonatban
Jánost Czifrák Jánost, Lipp Ferencet Wolf
közölheti a lényeget'az előadásból. Prohászka
Gézát, Mozsolits Istvánt és Szemző Sándort,
előadása elején azzal a nézettel helyezkedett
kiknek nevében László K. dr. elnök köszönte
szembe, amely az erős gazdasági érzéket nem
meg á hi7almat.
tudja párosítani a vallás transzcendelális

A vasvármegyei községi és körjegy
zői egylet módosított alapszabályait a bel
ügyminiszter bemutatási záradékkal ellátta,
illetőleg jóváhagyta. .
Tombola-estóly. Az Uj-kávéházban f.
hó 25-én, vágyj.-, karacsoay napján toinbolaestély lesz.. Ai eddigi szokásokhoz hiVén a
kávejiázi vendégik ingyen tombolajegyeket
kapnak és díjtalanul juthatnak sok értékes és
hasznos nyeremény tárgyhoz.
Postaforgalom. A karácsonyi ünnepek
alkalmából nemcsak a vasútnál igényel túlfe
szíteti munkát a forgalom ebonyolilasa, de
országszerte a'postáknál is. A helybeli posta
hivatalban letszamleieití munkaerő végzi a
teendőket, miknek ellenőrzésére egy soproni
postaföliszt, Tóth György rendeltetett ki az
igazgatóság részéről.

Halálozá: gyanús körülmények kö
zött. Csütörtökön hirtelen és gyanús körül
mények között halt meg Jánosházau özvegy
Bedöcs l'éti-rné. Az orvosrendőri vi.sgálat
megejtése végett Somogyi Aladár szolgabíró
és dr. Király János járásorvos utazott ki a
helyszínre.
Tüz. A mult héten Pápocon a községi
kanász háza leégett. Mire a tűzoltóság kivo
nult, már nem sok menteni való maradt.
Szilveszter-est. Fényes Ferenc, az ü j kavéház tulajdonosa eddig még szokatlan mó
don kivan vendélteinek derült.-kedélyes Szil
veszter estét szerezni. Nevezetesen a vendégek
mindegyike éjjeli 12 órakor frissen sült forró
fánkot kap. Ezen fánkok főképen arról neve
zetesek, hogy azokat a. vendestek díjtalanul
kapják és hogy annyi darab 10koronás arany
lesz belesütve ezen fánkokba, ahány 100 db.
sütését, illetve kiosztását teszi szükségessé a
vendégek sokasága. Tehát 200 "darab fánk
között kettő, 300 fánk közölt három darab
I0-kor«nás-aranyat fognak—grvendégek találni.
Másik érdekessége az estnek, hogy a lámpák
leollása mellett egj cseugelyüvel ellátott kis
újévi malacot eresztenek a vendégek közé.
Aki a sötétben megfogja a malacot, annak a
tulajdona marad. Nagy érdeklődés mutatkozik
az estély iram.
1 kemenesmagasi jegyző lakásbére.
A vármegye májusi közgyűlésében a keme
nesmagasi körjegyző lakás- és irodabér áta
l á n y á t évi 700 koronában, fülési és világítási
átalányát 120 koronában allapitotta meg. A
belügyminiszter a napokban értesítette a vár
megyét, hogy a határozat első részéi feloldja
és a vármegyét ujabb határozatra utasítja, a
határozat utóbbi részét ellenben jóváhagyta.
Faggyúgyertya a városházán. A teg
napi képviselőtestületi tagok választása d. a.
4 órakor befejezést nyervén, a bizottság hoz
zálátott a szavazatok összeszamlálásához. A
beállott sötétség folytán azonban világításról
kellett gondoskodni.Az elöljáróság, mint a zá
róéi villamos művek boldog tulajdonosa nem
jött zavarba, mert a problémát néhány fagygyugyertya segélyével könnyűszerrel megol
dott!. Ritkaság, ha a pap bort prédikál, de ö
maga vizet iszik.
Karácsonyi ünnepély az evangélikus
iskolában. Mult vasárnap délután 5 órakor
megható ünnepélyt rendezeti az ev. nőegylet
az ev. iskola termében. A nagyszámú Közön
ség jóval az ünnepély kezdete előtt megtol
tötle a termet, a később jövök pedig az épü
let folyosóján hallgatták végig ez előadásokat.
A műsor legkiemelkedőbb pontját képezte Nagy
István s. lelkész felolvasása Tompa Mihály
köitöukről. Az előadó lelkész szerzeménye a
mű ékes nyelvezete és szabatos stylusa révén
általános tetszést kellett a hallgatóság köré
ben. Kis Juliska, Szórády Dénes, Lndván Sán
dor, Saller Gyula és Somogyi l.ajos előadá
sait "élénk tapsvihar követte. Végül á Nőegylet
jótékonysági aktusa zárta be a műsort.
Szilveszter-estély. Lőwy Dávid jánoshazai vasúti vendéglős december 31-én tánc
mulatsággá), egybekötött Szilveszter-estilyt
rendez, melyre a t.' közönséget meghívja. A
belépődíj nélküli mulatság 'Téadete este 7
Órakor.

Veszélyes kocsizás Stridúvárról írjak
lapunknak: (Mzeszly M. Viktor alsólendvai•
lapszerk. és Schrantz Elek keresk. vasárnap
éjjel kocsin akartak hazajutni Stridóvarról, Út
közben Stridóvártól körülbelül' öt kilométer
nyire, a nagy sötétségben a lovak letértek a
rendes utrol es a kocsi a magas töltésről a
mélységbe zuhant A kocsiban ülők számtalan
kisebb nagyobb sérülést szenvedtek. — Leg
rosszabbul a baj okozója, a kocsis Varga
Vendel járt. akit az egyik ló arcba rúgott és
egjik karja is eltörött, ugy, hogy csak órák
múlva lehetett eszméletre téríteni. A nagyon
súlyos sérülések és nagy vérvesztés következ
tében állapota most veszélyes. A lovak, miu
tán a Sakkért darabokra törték, eliramodtak
s még máig sem akadtak nyomukra.
. Dr. Lenbe n é m e t

orvostanár frja :

A klinikámon szerzett tapasztalatok sze
rint a természetes F e r e n c z

József-

keserüviz biztos székelést okoz é s sem
miféle kelleniettenséggél nem jár. Még
oly eseteRben is, amikor ingerlékeny
belek mellett használták, s Ferencz
József-viz fájdalomni lküli székietet idéz
elp.

—

Kapható

gyógytárakban

füszerkei e s k e d é s e k b e n .
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Szélküldési-

Igazgatósag Budapesten.
Köszönetnyilvánítás. A czelldömölki
ev. nőegylelhez folyó hó 17-én rendezett val
lásos estély alkalmából szegények segélyezé
sére, szegény tanulok ruházatára és a tanulók
megajándékozására következő pénzbeli és ter
mészetbeli adományok érkeztek be: Pénzt
adtak: Rosta Gyuláné 20 Bllér, Tálos .lánosné
20 fillér, N. A. 1 K, II J. t K, Nagy Pál 50
fillér, Berecz Lajos 50 fillér, V. P. 40 fillér,
Szabó Jakabué 1 K, Jugovits Imréné 1 K,
dr. Gefin Lajosné •> K, Németh Lászlóné 1 K,
Horváth Józsefné 2 K, Hervay Károly 30 fill.,
Vajda Sándorné 30 fillér, Ágoston Istváuné
30 fillér, N. N. 40 fillér, özv. Keresztes- Pé
térné 40 fillér. Bokor Károlyné 40 fillér, Steiner Lajosné 50 fillér, Sokoray Elekné 1 K,
Sz. I . 30 fillér, Bisiczky Ödönné ' l K. Záborszky Sándorné 1 K. özv. Móritz Gezaué
40 fillér, Hubert Sámuelné 1 K, Nagy Sán
dorné 1 K, özv- Bálint Istvánné 40 fillér,
Szabó Mihályné 40 fillér, Nagy József 20 fill.,
Huszár Kalinan 20 fillér, Vadócz Sándorné
60 fillér, Németh Lajos 20 fillér, Buza Janosné 20 fillér, Mód Istvánné 22 fillér, Döbröntei Jozsel 20 fillér, Nagy Sándorné 20 fill.,
Buza István 10 liilér, Bagics Sándorné 20 fill..
Sebestyén Jánosné 20 füler, Kusztor István
30. fillér Kis Páltíé 20 fillér. Jánosa Pálné
10 fillér, Márton Józsefné 20 fillér, Molnár
Józsefné 20 fillér, Bedök Józsefné 20 fillér,
Szarka Imréné 20 fillér, Csikor József20 fill.,
Rosta Ferenc 8 fiilér, Kovács Pálné 20 fillér,
Balasovits Gyuláue 1 K, Nagy Dénes 1 K,
Sebestyén Antalné 30 fillér, Erős Sándor 20
fillér, özv.' Kis Jánosné 20 fillér, Vártok J á 
nosné 20 fillér, Pödör Jánosné 20 fillér, Gejger Ignácué 10 fiilér, Fehér Istvánné 20 fill.,
Smidelinsz Andrásné 40 fillér, Darabos J ó 
zsefné 60- fillér, Kovács Péterné 20 fillér,
Pető Ferencné 20 fillér, Kocsi Lajos 20 fiit.,
özv. Szabó Józsefné 10 fillér, özv. Szakács

Józsefné 20 fillér, Szakács József 40 'fillér,
Benkó Pálné 20 fillér, Szabó Károlyné 1 K,
Bokor Sándorné 30 fillér.Schwarz Sámuel 10
filter, László Józsefné 40 fillér.Szász Károlyné
20 fillér, Pethő István 20
fiilér,TalabérÁdám
30 fillér, Kovács Béla 1 K, Stern Józsefné 20
fillér, ifj. Szabó Károly 10 fillér, Gejger An •
tahié 10 fillér, Gál Lajos 12 fillér. Somogyi
Gábor 20 fillér. Bálint Vilma 20 fillér, Bálint
Ella 20 filíér, Patyi Jónás 1 K, Nag\. Lajusné
10 fillér, Koczor József 40 fillér, Ágoston Sán
dor 10 fillér, Ágoston Lajos 10 fillér, Ferenci
Mózesné 10 fillér, Molnár Sándorné 10 fillér,
Bárdossy Imréné 3 K, B. D.-ne 5 K, dr.
Hetthéssy Elekné 2 K, dr. Móritz. Dénesné 2
K, Szórády Dénesné 1 K, Nagy l3tván 1 K ,
N. N. 1 K, Meiszner Gyuláné" 1 K, Termé
szetbeni adományokba: özv. Gayer Gyuláné
égy kosár alma és dió, Berta Davidué dió.
Berzsenyi Jenőué egy kosár alma és sütemény,
B. D. né egy kosár alma és két kosár süte
mény, ifj. Erős Sándorné alma és dió, Kop
pányi Károlyné- aima, özv. Szabó Józsefné
dio, Németh Sámuelné alma és dió. özvegy
Saller Józsefné dió és alma, Kiss Sándorné
sütemény, Nagy Sándorné két kabát, Dinkgreve
Nándor írószerek, Hajasné szőlő és alma kül
deményei. — Mindezen adományokért, nem
különben Kis Juliska, Mód Juli-ka és Koczor
Vilma gyűjtőknek szíves fáradozásukért hálás
köszönetéi nyilvánítja a Nőegylet elnöksége.
Hasonlóképen köszöneitel adózik élvezetes és
épületes előadásaikért a vallásos estély prograinmja szerint közreműködött Kis Juliská
nak, Somogyi Lajosnak, Szórády Dénes, I.udváu Sándor tanító uraknak, Saller Gyula urnák,
de különö-en tiszt. Nagy István segédlelkész
urnák, aki Tompa Mihály halhatatlan emlé
kezetű költőnk életrajzának es költészetének
vonzó ismertetésével a hallgatóság figyelmét
és érdeklődését mindvégig lekötötte es zajos
tetszését méltán kiérdemelte.
Bosnyák földön. Nemcsak tárgyánál és
tartalmánál, de kiállításánál fogva is méltó
feltűnést kelt karácsonyi könyvpiacunkon dr.
Eöttevényi Nagy Olivér kassai jogakadémiai
tanárnak, a közismert nemzetgazdasági és
jogtudományi irónak „Bosnyák
földön"
cimü munkája, melyben az annektált tarto
mányok történelmi adataival, közjogi helyze
tével, belügyi és közigazgatási szervezetével,
közgazdasági berendezkedésével, társadalmi és
vallási viszonyaival Kultúrájával ismerteti meg
a magyar olvasóközönséget. Reánk magyarokra
széles e hazában különösen nagy fontossággá!
bir a műnek bő közgazdasági tájékoztatás*,
mert ipari és . kereskedelmi tekintetben a
műben lefektetetett irányelvek alapján a
magunk számára kel meghódítani ezt a főidet,
melynek kihaszeáiására és gyümölcsöző igény
bevételére több európai nemzet is pályázik.
A nevezett mű élvezetes és vonzó olvasmány
az olyanok számára is, kiket csak a keleti
élet színpompás világa érdekel s a bizarr,
hegyes-völgyes tartományok turisztikai szép
sége vonz. A vaskos' kötet 20 műlappal,
melyek remek vidékeket ée néprajzi jetene
teket ábrázolnak és Stabó Aurél e célra
rajzolt stílszerű fejléceivel'és 'záródíszeivel
ékeskedik, a ..Mosónvarmegye* hírlap könyv
nyomdájában jelent meg és ára 4 korona.
Megrendelhető a kiadó cégnél Magyaróváron.

02, szám.
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lakószobájának díszére válhk. A remek mú- és Faludi Ferenc is használták, sőt á jeles
Táncmulatság. Az ustffyasszonyfai dal- ,
himzésen kívül, mely a kézihimzést árnyékba tollú Kresznerics Ferenc volt alsósági plébá
egylet könyvtára gyarapítására Czencz Mihály
helyezi a Singer valódi varrógép egy egyszerű nos, nyelvtudós .Magyar szótára.-ban is elő
vendéglőjében karénekkel egybeköttt tánc
könyen kezelhető készülék alkalmazásával, fordul a .szélhámos.. A .szédelgő, a német
mulatságot rendez január tl-án.
„tömő géppi„
alakitható. Ezen készülék a • höchstapher. vagy .schwindler. szónak szol
Egy k i i fia eltévedt a Kossuth-utcán „Singer tömő"
rendkívül célszerű, mellyel gai módra való fordítása, melyre semmi
szükség sincs. Sajnos, hogy vannak önök köz
•s keservesen sírt. A rendörséghez kerülvén, mindenfajta harizsnyát es sokkal gyorsabban
4 évesnek mondotta magát. »L»hetetlen«, mint a kézzel, tömhetünk. Ezen harisnya- ségében is szélhámos, akarom mondani:svind
ler emberek!
monda a rendőr, hogy egy ily erös gyermek tömó-készülék a harisnyát nem rongálja, az
előállított munka pedig a legkényesebb lábat
csak 4 éves lenre, mert az én fiam már 6
sem sérti. Ezek oly előnyök, melyek a Singer,
éves és kisebb s gyengébb, mint te. — »Ez családi varrégépet a háziasszonynak nélkülöz
onnan van, hogy édes anyáin minden fürdés hetetlenné teszi és ott. ahol még ily gép nincs,
után Oroszlán-sósborszesszel bedörzsöl, mert ott a karácsoyfa alatt,"az első helyet fogja (E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősseget
nem vállalj
ezen szer a csontkepződést előmozdítja, a elfoglalni. Megemlítésre méltó még, hogy ezen
varrógépek
a lehető
legkedvezményesebb
bőrt puhitja, ellenben a hust tömöríti, meg fizetési feltételek mellett kaphatok es a gép
Köszönetnyilvánítás.
acélozza az izmokat és erőt ad.< Kapható kezelés, valamint a készülékek alkalmazásá
_
eredeti üvegekben á 44 fillér, 110 K és 2 2 0 . nak oktatása készséggel megadatik.
Azon alkalomból, mely szerint a
korona Mayer Istváu
füszerkereskedésebeu.
Magyar Szent Korona Országai Vasutas
Czelldömölkön.
Szövetségének Czelldömölki Kerülete
Főmunkatárs: Cseke'-Gyula.
Nemeslelkü gyermekbarátok figyel
szegény vasutas-gfermekek karácsonyi
mébe ajánlja az Országos Állatvédő-Egyesület
^megörvendeztetésére üzletemben vásárolt
1912. évi Gyermeknapiarát, mely gazdag
ruhanemüeket, ezúton mondok hálás
tartalma, díszes kiállítása és bihelelen csekély
köszönetet.
— 10 fillérnyi ára mellett páratlau ünnepi
K. L . Tóth J. .az örök országot, szeb
ajándékot képez. A cimlapon, pompás színes
Czelldömölk, 1911. december 23.
kivitelben, alföldi tájkép látható, melyet házi ben és kedvesebben rajzolja szivünkbe, mint !
állatok élénkítenek. A 04 lapra terjedő és 46 ön beküldött versében. Hallja csak:
- Guftmann Adolf
ábrával tarkított szöveget jelesebb íróink közül
>Bús lehet már az őszi táj képe,
- '
uri-. polgári- é s egyenruha-szabó.
Benedek Elek, Gaál Mózes, Szabolcska Mihály,
Ne félj tőle, Istennek hű népe. . .
Szöllőssy Oszkár, Tordai Grail Erzsi, Zemplemi
Kikelet jön az élet telére',
Árpád gazdagítottak költeményeikkel. A nap
Ha elmúlik a halálnak eje..
tárak az Országos
Állatvédő-Egyesületnél
Iskolaszéki tag. Az 1908. évi XI.VI. tc |
(Budapest, IX., Ernő utca 11—13.) rendelhe értelmében a tanítás minden elemi népisko- I
tők meg legcélszerűbben postautalványon, Iában ingyenes, ebből következik, hogy sem I
mire ezek portomentesen küldetnek a megren tanítási' dijat, sem tanitásdijszerü bárminemű I
delő cimére. A ki gyermekét a szeretet jegyében illetéket a tanulótól vagy annak szülőjétől I
kívánja nevelni, az adjon kezébe egy Gyer (gyámjától) szedni nem szabad. A föntartasi |
Rákóczi-utcában egy kétlábas
meknaptárt, de adjon neki többet is, hogy szükséglet csak az iskolát föntartó egyház- I
ból álló ház "pincével és kertvagy tiz szegényebb sorsú gyermektársának község tagjaitól szedhető be, a szokásos egy- ',
ajándékozhassa igy ő is szeretetet arathasson. házközségi adózás módozatai mellett. Abban i
-tef-áz-omial kiadó.
Tiz uaptár ára egy korona. A kinek pedig tiz
igaza van önnek, hogy a legtöbb faluhelyen I
Ugyancsak az Uj-telepen
koronara telik, az rendeljen 100 Gyermeknap- j
az iskolaszéki tagok nem ismerik az iskola- !
tárt, és azt juttassa a szomszéd iskola 100 {
fentihez
hasonló ház kedvező
ügyi rendszabályokat és ez az oka apnaT, I
gyermeke kezébe. Száz gyermeknek és szaz |
feltételek mellett azonnal eladó
hogy
néha-néha
túllőnek
a
célon.
szülőnek okoz örömet az adományozó, száz |
P. F. A közoktatásügyi minisztérium !
vagy bérbeadó.
gyermekben ébreszti a jónak csiráját, száz ]
illetékes ügyosztályában azt mondták, hogy !
szülőben a hála érzését.
Bővebb érteJitéS nyerhető
j tanítók nem lehetnek a betegsegélyző* pénztár J
JŐVÖre okleveles gépész ajánlkozik tár j tagjai. Az .államilag segített, csak jelző, •
sul cséplőgép vásárlásához bárhol és kivel. I mert az. iskola hitfelekezeti jellege azért nem [
szenved változást.
Esetleg vesz használt gépet csépléssel. Cim a
rakereskerJÖriél Czelldömölkön.
Szélhám.
Nagyon régi szavak ezek: !
kiadóhiva Iban.
szélhám és szélhámos, már Pázmándy I'éter
Az egyiptomi szembaj (trachoma)
veszedelmes betegség,' amely nagyon könuyen
terjedhet, ha ellene övóinlézkedések nem
tétetnek. A mult héten értesítette a belügy
miniszter vármegyénk alispánját, hogy a
trachomások gyógyításával megbízott orvosok
működésének közvetlen ellenőrzésével Vas és
Zala varmegyék területén Schiller Vilmos
doktort, a perlaki állami szemkórház igazgató
főorvosát bizta meg, aki a trachomával
A Kisczell-kemenesaljai közkirháznál építendő
fertőzött községeket egyelőre évenkint egyszer
a gyógykezeléssel megbízott orvos kíséretében
két szoba, konyha és mellékhelyiségből álló gondnokimeg fogja látogatni.

NYILT-TER.

Szerkesztői üzenetek.

:

Uj-telepen

Hoffmann Miksa

Hirdetmény.

és egy szoba, konyha és mellékhelyiségből

Mindet háziasszonynak nélkülözhetet- !
len manapság egy jó varrógép és sok ház- j
tartásban, mint karácsonyi ajándék, kellemes
meglepetést képez. Megfeleljen azonban teljesen
céljának, egy elsőrangú gyártmányú legyen,
mint amilyet a Singer Co varrógép részv. társ. |
. -zálllt, amelynek üzlete Szombathelyen Erzsé
bet kir. utca 11. szám alatt van és amelyet j
t piros S-röl könnyen felismerhetni. E cég 4
mindenkor azon fáradozik, hogy gépeit töké- j
létesítse és az általánosan ismert „Singer j
családi gépen" kívül, ismét egy újdonsággal I
.ép a karácsonyi vásárra, amajj- általános
figyelmet érdemel. Ez többek között a Sálon
kabinet varrógép egy pompával kiállitotrgép,
.Helynek (elsőrésze elsülyezthetö, uey, hogy a
gép használaton kívül, szekrénykét képei.
Rehffaragvánnyal bármely sálon
egyszerű !
"kivitelben á közönséges

háztartás

kellemes

álló szolgai^

lak á s o k r a
a kórházi bizottság határozata alapján pályázat nyittatik.
Felkérem mindazokat, akik az építésre pályázni kivannak,
hogy zárt ajánlataiba 1912-^éTl Január' hó 31-Ígiezáróiag
alulírottnál benyújtani szíveskedjenek.
'—A tervrajz és költs ftgvetés a feltételekkel együtt a kórházi irodában bármikor betekinthető.
Czelldömölk, 1911. évi december hó 16-án.

Dr. Porkoláb Mihály,
kórházi elnök.
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A karácsonyfa története.

Remek

fényű,

tükörsima kara

Lapunknak Irta : Sientirmay G é n .

A karácsonyfa, a karácsonyi ajándékok
a legkedveltebbje, •• 'ieg-zimboliku.-abbja es
leghangulatosabbja, amely a legesdadiasabb
ünnepe az igazi karácsonyi; hangulatot vará
zsolja, germán eredetű. Európában legalább
•Németországból terjedt ej meg pedig oly
időben, mikor a németek legnagyobb része
mar protestáns volt. Van ugyan egy monda,
mely skandináv eredetűnek allitja, de ezt
semmiféle történeti adat nem támogatja.
E monda szerint egy, a nevezetes lülzeni
csatában, 1632-ben megsebesült svéd tiszt
tett volna először említést a nemeteknek
arról, hogy hazájában karácsonyfával szoktak
ünnepelni a Megváltó születésének ünnepét s
igy ő vitte volna be a németek köze ezt a
szép szokást. De ellentmond e regének az a
tény. hogy magában Svédországban csak a
19. szazad elején kezdett elterjedni a kará
csonyfa, holott Németországban mai a IS.
század közepén sürün állítottak karácsonyfát,
bar altalánossá itt is csak a 19. szazad eleien
lett e szokás.
Német eredetre vall a karácsonyfának I
magyarországi törtenete és elterjedése is. A |
karácsonyfa nagy eltérj edettsegénél fogva
sokan azt hiszik, hogy Magyarországon mar
évszázadok ota dívó régi szokás. Ez azonban
tévedés. Karácsonyfát mindössze hatvan-het
ven év ota állítanak Magyarországon. Azelőtt
csak a Be.tleheui-jar.ts, a betlehemes népies
<lr.tin.ii játékok voltak uafúnk divatban, amik !
vidéken, kivált falvakban még ina is. ep oly I
elterjedtek, akar csak a karácsonyfa.
'
|
A mult szazad negyvenes éveiben kez- !
dett csak Magyarországon meghonosodni a
karácsonyfa s ekkor is először leginkább c.ak
a németektől lakolt városokban és falvakban
kezdett elterjedni. Hogy ily, aránylag rövid idő
alatt menuyire általánossá lett szegénynél,
gazdagnál egyaránt a karácsonyfa, legjobban
mutatja az a tény, hogy ma mar Magyaror
szágon a zsidó családok is ép ugy állítanak
karácsonyfát, iiiiui a keresztények. Hly nagy
hatása van tudniillik a gazdagon ragyogóvá
tett Karác-otiyfának a gyermekvilág kedélyére,
hogy az alól nem vonhattak ki magukat a
nem keresztény felekezetűek sem. Éppenséggel
liein túlzás hát az a kedves adoma, hogy a
Zsidó gyermek, látva egy keresztény család
ablakából kisugározni a karácsonyfái, igy
szolt: — Paposka, hát -a keresztények is
állítanak karácsonyfát?
Európán kívül a karácsonyfa csak a
nemi: és angol gyarmatokban honos.
,
Ami a karácsonyfa öseredetet illeti, j
valószínű, hogy kapcsolatban áll ez az őrségi '
pogány áldozatok emlékével. Mert már a j
Thalmudban olvasható, hogy Adam a paradi
csomból kiűzetvén, nagy aggodalomba esett,
látva a napok rövidülését, a hideg növekedését,
mikor aztán a téli napfordulóhoz' érkezett
(amely a karácsonnyal esik össze) s tapasz
talta, hogy a nap és meleg ismét növekszik,
mélységes hála kelt szivében s égő áldozatot
emelt az Urnák. Megjegyzendő, hogy ilyen
áldozatok a rómaiaknál és más pogány népek^J
nél is «zoká=osak voltak téli napforduló idujén.

csonyi levelezőlapok díszes arany
nyomással

óriási

választékban.

Legcélszerűbb

Karács myi
a j á n d é k íj
Előjegyzési-.
Tömb- és
Könyvnaptár,
Szebbnél-szebb
levélpapírok
Emlékkönyvek
Képesalbumók
Fényképalbum
Képeskönyvek
Mesekönyvek
Ifjúsági iratok
Festék dobozban
Tolltartók
Iskola-táskák
Zsebirónok
Divatos
névjegyek
Csillogó kará
csonyi diszek
stb. stb.
nagy választékban kapható:

Dinkgreve Nándor
papirkereskedésében Czelldömölk

Remek fényű, tükörsima kará
csonyi levelező-lapok díszes arany
nyomással óriási választékban.

I l i t még a különböző, *)tebbnét-szebb
karácsonyfadísz! Ez ma már alsőrangu ipari
e s kereskedelme cikk, sok ezer és ezer embert
foglalkoztatva, iíem i» szólva arról a sok mái
mindenféle ajándékról, amit a karácsonyfa az
anaira é s maga alá vonz, mert ha a kicsinyek
kapnak ajándékot, illik, hogy a nagyoknak is
jusson valami. De ettől eltekintve, maga a
karácsonyfa is valóságos luxustárggyá fejlődött
régi egyszerűségéből s eme''e:t a sok öröm
mellett már bunak, aggodalomnak és sok
fejtörésnek is lehet az oko-.ója I Mert hát
minden fénynek megvan az árnyoldala is.
Sok szesény embernek bizonv sokszor másra
kellene inkább a pénz és ménis kénytelen
kiadni karácsonyiára s szomorúságot okoz, ha
a szük viszonyok miatt nem lehet az a kará
csonyfa olyan dus. mint aminőnek szeretnék
látni. Am a legkeserűbb könnyek ott omlanak,
ahol minden erőfeszítés dacára sem sikerült
karácsonyfát szerezi a szent estére.
Mert, hiába, ilyen eset is előfordul,
annak dacára, hogy sok szegény ember készebb
minden holmiját zálogba tenni, mintsem
elmaradjon a karácsonyfa s a karácsonyi
ajándék, vagy .angyal fia,« ahogy régebben
nevezték és nevezik most is Erdélyben közön
ségesen. Annál dusabbak az intézeti kará
csonyfák Hisz mar alig van olyan iskola, kórház,
árvaház s más efféle intézet, ahol ne állítaná
nak karácsonyfát. Sőt a jótékony asztaltársasá
gok is beálltak már a sorba s ami mégszebb,
rendszerint szegény gyermekek felruházásával
lg egybekapcsolják a karacsouyla-ünnepélyeket.
A karácsonyfa tehát mindenkép igen nagy
rugó, igen nagy erő e tekintetben, hogy a
beke és szeretet ünnepe minél inkább igazán
a szeretet ünnepévé'legyen.
Érdemes a följegyzésre még,
karácsonyfát kezdetben a tetőről lefelé
állították lói s. meurakták, de a
mellőzték. A világitál és csillogás
^ujabb idők ízlése és szokása.

hogy a
csüngve
mécset
már az

Nyugtalan éjszaka.
Irta: Mark Tvaia.
Másnap korán kellett indulni, mar tiz
órakor ágyban voltunk. Én egy kicsjt ideges
voltain. Haris azonban elaludt, amint lefeküdt.
Ez a ténykedése tulajdonképen nem voitsértő,
de engemet mégis sértejft, nehezen viseltem
el. Miért aludt el ily hamar az én társasá
gomban ? Ez b s-zantolt s ezen töprengve,
hiába próbáltam elszundikálni. Mennél jobban
sze.ettem volna elaludni, annál inkább került
az álom, végre mar oly éber lettem, mint 12'
órakor szoktam lenni délelőtt
t

Keserűen elmélkedtem a szobában, más
társaságom nem volt a magamette emész
tetlen vacsoránál. A gondolataim minden té
mát felöleltek már, ami csak ember agyában
valaha megfogamzott. De a gondolatok soha
sem váltak mélyebbekké, csak megértették
egyes témáikat, azután tova suhantak, mint
a lepkék. Egy óra múlva már egy kavargó
kohóhoz hasonlított fejem, magam pedig ha
lálosan belefáradtam a hiábavaló hánykolódásha.

•
Végre már annyira kimerültem, hogy
szemem lecsukódott, de ekkor közelben meg
kondult a toronyóra. Megszámláltam az m i 
seket, azután már-már ismét lezáródlak
pilláim, de ekkor egy másik toronyóra kezdett
kongatni. Mikor ez elvégezte, a városházán
ütötte el az időt áz óra, mély bugása egyideig gyönyörködtetett is. De mikor kisült,
hogy ez az óra a negyedórákat is jelzi, mégis
egy kicsit túlzottnak találtain a dolgot. Vala
hányszor már-már az álomorszagba ériem,
valami ujabb és ujabb zavart fel, egyszermáskor a takaróm is leeseti rólam, ugy, hogy
le kellett hajolnom és felemelnem.
Végre letettem minden reményről, hogy
elaludjam, beláttam, hogy kétségbeejtően éber
vagyok. Lazám is volt, szomjúság is gyötört.
Kis ideig még ott forgolódtam az ágyban
álmatlanul, azután egy kitűnő ötletem támadt:
hogy felöltözöm, kisétálok a kertbe, talán meg
is fürdöm és szivarozva várom be a reggelt.

>
Harisnak furcsa, mély álma lehet! A
iegnagyobb gondossággal szinte remegve az
izgalomtól, emeltem fel most ismét az ernyőt
újra vigyázva, óvatosan a falnak támasztottam.
De mihelyt eleresztettem, újra lezuhant, min
dannyiszor nagyobb robajt ütött a megelőző
nél. Különben az ernyő útbaigazítással sem
szolgálhatott, mert ezenkívül még négy darab
volt a szobában. Most a falat akartam követni
A -KEMENESALJA' kiadóhivatala és kezemmel, igy biztosan eljutok az ajtóig.
Boskovitz Lipót fővárosi müiutézete között Megkezdtem az utazást ezen a módon és az
a mai napon következő megegyezés köttetett: első eredmény az volt, hogy egy képet lever
Minden olvasónk igényt tarthat bármely tem a kezemmel. Nem volt valami nagy kép
beküldött kis fénykép után is, egy életnagy de ahogy a földre zuhant, nagyobb lármát
sága fényképnagyitásra, csupán a díszes csapott, mint egy ágyu. Haris nem mozdult,
papirkeretért (gravírozott passa-partout) erre de én józan ember vagyok,, megértettem, hogy
való feszítésért és a kép retouchálásért 5 még egy ilyen művészi kísérlet és ő felugrik
ágyából. Szomorúan mondtam le sétálási
korona fizetendő.
terveimről. A legokosabb, amit tehetek a jelen
körülmények között, ha megkeresem a szóba
közepén levő kerek asztalt, azt veszem kiin
dulási pontnak és onnan felfedező körutat
nász-, név-, vagy születésnapi, jubileumi, teszek az ágyamig. S ha az ágyat meglelem,
alkalmi é s ünnepi ajándék egy életnagy egés<; közéi van hozzá a vizeskorsó, ezzel
sága fényképnagyitás. Dísze és büszkesége enyhítem é^etö szomjuságomat is. Négykézláb
minden lakásnak. Miut emlék örök emlékű kúsztam tehát. Igy legalább biztos voltam
benne, hogy semmit fel nem boritok. Egy-két
marad.
'.
- Ezek az arcképek minden beküldött pillanat alatt meg is találtam az asztalt, még
fényképről (sőt csoportképekről is) elkészít pedig olyan erősen, hogy homlokom bőrét is
tetnek'! ! • A leghűbb hasonlatosságért és tar lehorzsolta, aztán lelálltam, kinyújtottam a
tósságért teljes kezesség vállaltatik! A kép karomat, ujjaimat kifeszítettem és egyensujt
tartva, ide-oda hajlongással, elindultam, hogy
nagysága 55'(58 cm.,
felkeressem ágyamat. Előbb egy székbe vertem
oda a térdemet, aztán égy falba.

j Szenzáeiósfeedvezmény!

| Meglepetés

i
jolvasóíak

sészare.

A legmegfele óbb, legszebb,
legkellemesebb

. Igyekeztem ugy felöltözni a sötétben,
hogy Harist lel ne riasszam álmából, A papucs
is jo lesz ily nyári éjszakán gondoltam. Csend
ben keltem fel. minden fehérneműt összeszed
tem, csak a harisnyámat nem leltem sehol
Pedig e nélkül bajos volt kimennem. Négy
kézláb mászva, tapogatózva kerestem a ha
risnyámat a padlón. Minden lépésnél megrec.-csent a padló, ha egy bútordarabba üt
köztem, a zajt hatványozottabban hallottam.
Ilyenkor ijedten .megálltam, lélekzetet sem
meitem venni, ugy lestem, nem ébred e tel
Haris. Csak azután folytattam a kutatást, de
Majd egy díványba, ismét egy másik
hiába kúsztam ide-oila, a harisnya nem volt a >KEHENESALJAi olvasói részére fenntar
I székbe és megint egy díványba. Ez már
sehol. .Mindenfelé csak bútordarabok akadtak
tott kedvezményes
' egésze.n zavarba hozott. Ugy emlékezfem
a kezembe. Mikor este lefeküdtem, nem is
' tudniillik, hogy a szobában csak egy dívány
képzeltem volna, hogy ennyi bútor legyen a
utalványt
van. Eközben eszembe jutott, hogy az asztal
szobában, Hisz tulajdonképen nem az volt a
se sokat ér, mint kiinduló pont, mert hiszen
furcsa, hogy megleltem a székeket, de az,.
kerek. Elhagytam tehát helyemet, vaktában
• hogy mindig, állandóan a tejemmel találtam
, . műintézetébe
indultam neki a «zékek és díványok labirintine^j. Érthető harag vett erűt rajiam, keresés Budapi st-Erzsebetfalva, Kossuth u 16
jégnek. Igy' kóborogtam az ismertlen es reám
közben illetlen kifakadások törtek utat ajkamra.
nézve oly idegenszerű területen mindaddig,
Végül elhatároztam magamat, hogy egy haris
mig a kandalóról levertem egy virágvázát,
nyával is beérem, ug. megyek sétálni. Föl
T T Ó Q I
Megtörtént, hogy ügynökök
ó \ c l o • jelentek meg a feleknél és
amikor utánahajoltam, hogy felemeljem azt,
tápászkodtam helyemről, képzeletben elindul
meghatalmazás nélkül képviselőmként mu
felSoritottain a rnosdóaszlal kancsóját. Éppen
tam az ajtó falé, de ahelyett saját életnagy
tatkoztak be, "Ezért mindenkit óva intek az
azt mondtam magamba: Jó volt és most
ságú képemet pil'antottam meg egy nagy
ilyen emberektől és.kijelentem, hogy sem
itthon leszek rögtön! — de egyszerre Haris
tükör sima lapján" és egy pillanatra megutazóm, sem ügynököm nincsen! Forduljon
ordilását hallottam : —
jesztett. A tükörkép határozottan azt bizotehát kö-vetlenül cégemher.
.yitotta. hogy eltévedtem a szobában? Kike— Segítség, se . . . gitség! Gyilkos!
eredésemben leültem a padlóra. Ha csak az
. — Ne félj, csak én vagyok — siettem
•,z egy tükör lett volna a szobában, talán
őt megnyugtatni.
•ég eligazodtam volna benne! És ez ugy
— Csurom viz vagyok. Leöntöttél —
sokszorosított, mintha ezer lenne, inert a
mondta ő panaszosan.
zemközti falakon voltak elhelyezve; Az ab
A zajra a házbeliek is felébredlek.
lakokon ugyan beszűrődött némi világosság,
i I
Elsőnek a házi gazdára lépett be égő gyer
•le ide-oda csúszásomban a padion elvesz
tyával kezében, nyomában Z. ur egy másik
tettem az irányt és most ugy tetszett nekem,
gyertyával, azután egy egész gyertyás körjárat.
mintha minden ablak olt volna, ahol nem
l ellene lennie. Es igy teljesen elvesztettem a
Körülnéztem. A Haris ágya mellett álltam,
w? 2 _ fejemet, nem bírtam többé eligazodni.
éppen ellenkező szegletben, mint ahol az én
_
3
as _
a :3
ágyam volt, az is a fal mentén. Mindösze két
3 x o £ i
Felkeltem, véletlenül feldöntöttem egy
szék volt a szobában s én egész éjszaka ezek
fi .x. ^ — esernyőt. Ügy esett végig a földön, olyan zajt
körül forgolódtam !
csapva, mint egy revolverlövés. Mérgemben
S ö
:5, -"£.3
Elbeszéltem a háziaknak a történteket
ajkamba haraptam, megint nem mertem
s ezek megnyugodva tértek ismét álomra. Én
lélekzeni, de Haris meg sem moccanl. Óvatosan
a pedométeremen, mely mindig nálam van
j -Ive felvettem az ernyői a padlóról, a falhoz
konstatáltam.hogy npgyvenhét mértföldet gya
Ha az elelturgyságu fénykép olajíestésben
támasztottam. De alig bocsátottam el fogóját,
logoltam a szobában. De elvégre egyre megy:
kívántatik,
kérjük
a
haj,
szém,
ruha
és
mikor az megcsúszott és még nagyobb robajjal
hiszen ui;y is azért keltem fel, hogy egy k i 
,'tj:
arcazin pontos körülírásai.
-esell_a földre, mint az előbb. —
csit kisétáljam magamat. •

Vágja k i és küldje be

BOSKOVITZ

LIPÓT

Tanoncnak

FIX
A legkitűnőbb szölőoltványok

jó családból ?aló fin
hírlapunk könyvnyomdájában
azonnal felvétetik.

minden ismert fa|ba kapnátok

Berecz Lajos

Becht

kertészetében
Czelldömölk, Sági-utca végén.

KEDVEZMÉNY
LAPUNK
ELŐFIZETŐINEK!!

'

Az oltványok jóságáért teljes
erkölcsi é s anyagi felelősséget
vállalunk

Bankház

Nyersolaj, szivógáz, Dieiel

Berecz Lajos és Társa

BÉVARDY GYULA

ROZS I
Hirdetéseket jutányos

ÉS E G Y É B E L B E S Z É L É S E I
címmel novella-kötelet adutt ki. A száz
nál tflbb oldalra terjedő . kötetben egy
csomó igen sikerült elbeszélés van, me
lyekben az író megfigyelései, impressiói
annyira figyelemreméltók, hogy bátran
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet
kedvezményül lapunk olvasóinak.
Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét-relünk
közli s 40 fillér dijat hozzánk beküldi.

Méta*

áron felvesz a„

jótállás.

Drezdai motorgyár részv. társ.

KIADÓHIVATAL.

Németország legrégibb.legnagyobb motor
gyára.
VerérképTiselö:

Gellért Ignác és Társa

:

A

BUDAPEST, V. Koháry utca 4.

Elsörendö porosz szalon,
koksz és szén

mii bolti i n :

2 korona.

(Alkotmány- uteasarok^,

kapható:

Almási

János

vas és íüszerkeresk. Czelldömölk.

Szőlö-oltványok

Állandó raktár fekete és zo

szőlővesszők é s . Gleditsctia (élőkeriiesnek alkalmas) xsemeték
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a
legjobb hírnévnek örvendő

máncozott folyton égd és amerikai
rendszerű koksz és szénkályhák

Szűcs Sándor F i a

I
>
>
)

)

tüzhelyekből.

).

Kályháknál és tűzhelyeknél
a

legmesszebbmenő

kezességet

vállalok

ft
Horváth
BÚTOROK

A Hákóczi-utoában
újonnan épített

J

készpénzért vagy rendkívül
előnyős fizetési feltételekkel.

)
>
)

A ház alkalmas urilakásnak és
üzlethelyiségnek Bővebb infor
mációt szerkesztőségünk nyújt.

I

Díszes nagy bntoralbnm 1 K.
Teljes berendezésnél utazó minták
kal díjmentesen küldetik bárhová.
M O D E R N

I

Lakberendezési Vállalat
•

Budapest, 17. Gerlóczy-n 7.
(Központi városháza mellett.)

•
|

<
<
<
(
l
i
i

Lajos
.

'

1

CZELLDÖMÖLK, KIS-ÜTCA 2. (Szölö vendéglő mellett.)

Szobafestések,

egy

sarok-ház eladó.

SZOBA , CÍMFESTŐ ÉS MÁZOLÓ

Hálók, ebédlök. ueiszobák, szabinok,
luljesízálfoda, kávéház, vendéglő és
kastén beiríidezések, vas- és rezbutorok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová

(

Eladó ház.

)

ban és a híres Trinmph asztal-

szölötelepét Bihardlószegea.
Ha & saját érdekét tartja szem előtt, ugy ne
vegyen addig oltványt vagy vessiót. mig-a
fenti cég nagy képes árjegyzékét nem kérte;
• ingyen és bérmentve. Ezen árjegyzék^ minden
szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva.
Olcsó é l pontos kiszolg alás
Szamos e l i s m e r ő levél.
A tisztelt érdeklődők a telep megtekintésére
szívesen láttatnak.

I

Részvénytársaság

Budapest, V I . , Fsrenctek-tere 6.

benzin motorok és
lokomobilok

K o v á t s Sándor tanító.

x

FIZETÉS

és magas jutalék melleit alkalmazunk
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként
elérhető jövedelem 300—600 korona.

cim- és templomfestések,

mázolások elfogadtatnak és jutányos áron
kifogástalanul készíttetnek.

:

12.

oldal.

5-2. ' s / Á m .

KKMKXESAUX

m

SAJÁT ÉRDEKE,
KÖNYVNYOMDÁNK
kedvező feltételek mel

kogy lehetőién ö s s z r o n t o s i t s a szükségleteinek
beizerzését egy c é g n é l , mely eznton védi
érdekeit legjobban.
ELŐNYEI:

lett egy

Hat (elvesz

T A N O N C NAK

1. Nem kell Urm-retien .-éphez fordulnia
Z. Nem lesznek tzétaguzó kötelezettségei
3 . Állandó összeköttetésnél pontos és reális
kúzolgátá&t biztosit macának
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog
önt vevőjének megtartani.
Saját érteke, kegy csak smert, előkelő céget
tiszteljen meg bizalmával.

TT

Anfrecbt é s Goltschmied utóda

Elek és Társa r.-t.
Budapest. IV. Károly-köruí 10. szám
K a p h a t ó k k é n y e l m e s havi l e f i z e t é s r e , állandó
ö s s a e k ö t t e t é s n e l f o l y ó s z á m l á r a is:

6

Varga

I. A magyar és német irodalom ömatt t«rmékei. 2. Képek. 3 Borondok és bűrondáruk 4
Férfi fehérnemüek. ó. Látcsövek. 6. KényképicéuOlékek. felszerelések. 7. Vadászfegyverek,
pisztolyok, flóbert 8. Chinaezüstán.k. «. Csillárés petróleumlámpák, lu. Kézb torok. 11. S onyegek. 1 2 . Mindennsm-.i hanpszer
Fenti !2 osztálynnk összes 'cTXtei elsőrangú trinőségüek és minden osztály cikkeiről külön kimeritf árjegyzékkel rendelkezünk—és-a kibánt
árjegyzéket ingyen és bérmentve kuldjuk.
Elvűnk : Vevőkörünk megtart ára, pontos kiszol
gálás, raéllányns árak ré*én.
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk

György

villamos-tizemti faapritó vállalata.
Tisztelettel hozom a n. •> k ö z ö n s é g t u d o m á s á r a , hogy C z e l k l ö m ö l k ö n

villamos erőre berendezett

faapritó-vállalatot
létesítettem-. A f a a p r i t t a t ó ' k ö z ö n s é g r e nézve nagy e l ő n y h á r a m l i k eb
ből, mert tűzifáját minJenki tetemesen o l c s ó b b a n apriltathatja fel, az
a p i i t á s i művelet rövid ideig t a r l ó é s ami fődolog, nem kell favágó
e m b e r i k e t keresni es a k k o r is napokig v á r n i , m i g azok azt ö s s z e v á g j á k .

g
BB
Eladó
cséplőgép.
g
E
3 Egy 8 lóerejü Hofíherr és B
g Schrutz-féle
Ü
g
B
g
gőzcséplőgép
K
gg olcsó árért eladó
B
Krdeklődők szerkeszlöségunkl>en
9 nyerhetnek
B
bfovUi felvilágosítást.
9
B
3
B
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A villamosvezeték m e n t é n , ugy attól
150 m é t e r t á v o l s á g r a is
e s z k ö z ö l h e t ő a f a a p r i t á s az itt jelzett o l c s ó á r o n : ö l e n k é n t fűrészelés,
a p r í t á s 7 K 20 fillér
Csak fűrészelés óleriliént 5 K Kisebb m e n n y i s é g ű a p r í t á s t is el
vállalok. I g y a l.4ÍT-Hiiirt a n y á r i i d ő s z a k b a n a fenti á r a k nem fognak
változni. — M e g k e r e s é s e k e t k é r e m l a k á s o m r a : Czelldömölk, Szent-

háromság-tér (Kohn Sándor féle ház).
Kz'-n i i j v á l l a l a i ó m h o z
vagyok, kiváló l i s ' l e l e l l - l

n n. é. k ö z ö n s é g becses

nem

akarja

gokra kidobni, az
lekszik, ha

saját

legalább

pnihálja

hiábavaló

dol- >

a ujjak, görcsök, továbbá hülés-, megfázás vagy
B léghuzambél származó bajok azotinal enyhül
3 nek az Oroszlán Menthol Sosborszesz haszna
lata által. Ha a fajó testrész a dörzsölést nem
g tftri. ugy borogatást alkalmazzunk.
Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás, hajhullás,
3* i'le.'-sség. bágyadtsag, kimerültség, általános!
gyengeség eseteiben kincsesei ér fel a valodij
SP Oroszlán Menthol Sósb.rszesz.
Torokfájás, rekedlség, gégehurut, influenza,
n nátha ha lell^p, ugy emlékezzék az Oroszlán]
Menthol Sósbotrszeszre, mely a legkitűnőbb és|
e legelterjedtebb háziszeri
s*.
Kzer és ezer más esetekben is kitűnői
sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Soshorsze.-z§
a» használva.
. ,
O .
Minden egyes üvegtlez bfl használati]
utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairati
O; tanuskodik róla, hogy az Oroszlán Menthol
Sósborszesz áz emberiség jótevője.

ki-JJ

a világhírű

>

OROSZLÁN MENTHOL |
sósborszeszt

»
"57

a házis:*»>rok királyát.

kérve

C'tiz, köszvény, reuma, szaggatás, nyiútiás, uldaíszurás. keresztc.suntfajas, derékoldal- vagy hátfájás, izom- és iiibántaimak

é r d e k é b e n tse- %

egyszer-kétszer

pártfogasát

Varga György.

Kinek drága az egészsége
és pénzét

Czelldömölk

*

3

jj Kapható 44 filléres, 1 10 és 2 20 K
eredeti üregekben.
i

3

FŐ-ELÁRÜSITÓ :

Mayer I s t v á n Gzelldömölk
fii szer, csemege és lisztkereskedő.
tB^r'p-.

r.sap.

A világ legelterjedtebb és legolcsóbb Írógépe a „MTGA ON megtekint*
hető: Dinkoreve Nándor papirkeresked-'seben. — Ára 160 korona.
T

Nyomatott Dinkgreve Naodor villa-yozemu kön-, vnyi.illájában, Celldömölkön.

(>

