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nek abba a kikötőbe, hol jutalmul egy

azért jól tudja, hogy amiért arcát elta

szabályokat é s mulatnak, amikor jólesik,

főkötő vár

főleg pedig, mikor mulatságra tellik is.

nútlanul lépnek a báli terem
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A

egyebet egy kis méznél, melyből jóllakni

ezeket is el tudja takarni,

nem, csak

változtatni, maradnak >a lélek ablakait,

farsang

szivesebben

és

nem

keresnek

nünk. Erre legalkalmasabbnak bizonyul

a nagy

a bál,

örökös foglyul ejtheti őket.

mely ma már nem annyira tánc

mulatság, mint inkább társalgás, enyelalkalom —

mellett
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Két

férfi,

meg

egy

leány.

Irta: ScUrutz E'.ck.
Az idő erőst i; alkonyra fordult, a Hitp v<>• röses tányérja halványpiros sziüt vetett a kis
városkára, mikor Ratkay 'Elemér vonata
berobogott a vicinális állomásra. A fiat.il,
tehetséges mérnők leemelte a másodosztályú
fOlke polcáról sárga bőröndjét és ezt az állo_mjU_ejjyetoiJu)rdana vette át tőle. Ez alatt
elég ideje, volt az jsmérőCde nrtrrég látott
pályaudvaron kissé széttekinteni.'
Azóta itt is mV^ióto/i.tt minden. Tiz
éve annak, mik..r innen mint siheder legényke
az érettségi, bizonyítvánnyá! zsebében -ok
szép és uagy remenytkfcel a hűkében indult
ki » nagyvilágba. A?, áli-iuas hivatalnokai, a
jó öreg Kázmér bácsi i » , idejieuként néztek
rá, ammt ide o<la 'tekintgetve, hizios lépések
kel halad a kijárás IWe. P. dig neki ismerős
volt itt minden es mindenki; hogyisne,hiszen
itt töltötte el gyermekkorának legboldogabb
éveit, itt sarjadzott benne a tudomány első
csirája. Neki ugy tetszik, hogy nem is olyan
régen, pedig már tiz éve annak.
Elutasította az ajánlataikkal tolakodó
Sakkereseket és.gyalog indult a kis városka

ott

kissé torkoskodni akarnak.

Nem veszik észre,

zenekíséret

tesz szépségéről: a nyak, a

hore- istennőt

tesznek, mintha n^m vennék

házasulási

tanúságot

különösen,

sznak é s az unalom kísérteiét kell elűz

udvarlás,

karja, m a r a d t ' m é g elég, ami nyilvános

sikamlós

kéz,

még

húzódunk meg födél alá, az esték h o s 

gés,

gya

parkettére, fölényesen lenézik Terpsyc-

hagyományokat - azonban

sem tagadjuk meg teljesen,

reájuk. Az urak meg

vagy

hálót, melynek

legalább

könnyed,

a szemek, delejes

észre azt

egy-egy

Hát hiszen régente is

ugy

a

kecses

mozdulatok,
ügyesen el

csillagfénnyel,

titok

bontó varázszsal, amit akarva sem lehet

bogja

álarcos véka alá rejteni; milyen gyönyö
r ű s é g tehát e két világító láng előllobo-

mejrtörtéiiV

gása mellett körülvitorlázni

ezt a nagy

hogy báli teremben szerelemre lobban-

világot, szemügyre venni egy uj érdekes

tak az ifiák,

jelenséget, ott egy rég nem látott csinos

de azért a bál még nem

volt házasságközvetitő .intézmény, mint ' alakot s itt is, ott is egyaránt élénken

felé, hogy jobban szemügyre vehesse a zölA hölgy elhaladt előttük. Rátkay odafordelö mezőt, a közeli csalilost, a hazakat, az dult a -századoshoz:
— Ki IZ. Isálmán bátyám ?£jT>lyan isembereket, mint íQnknri kedves enilekeit.
Amint fcy el-eitüui'dezve hah dl a szálló merős . . .
— K i ? Persze, hogy ismered? A Rétjelé, leikibi'ii szines kep.-il rajzó van az-efmult
szép időknek, álmodozásából egy eröu-ljes faiussy Erzsike. Csák emlékszel még rá?
A mérnök arca egyszerre kid-rülL
férfihang, zavarta W.
— Oh, hogyne! a kit.Váradj Zoltánná!
— Hohó öcsém, ne olyan sietve! Hál
Hogyne,
hogyne! Hiszen itt voltam akkor még,
te liogyan'és honnan toppan-z ide?!. ': , No,
mikor Várady megkérte a kezét . . .
talán meg sem ismersz?
— Ugylatszik öcséin, te eny kis téve
Ratkay »-gy régi ismerősével. Kbrpnnay
nyugalmazott huszárszazádossaT találta" szem- désben vagy! E i az asszony sohasem volt
bon magát, akit addig mig az rá nem kiáltott, Várady Z'liárt Mesege. Az igaz7hogy Várady
erő-en udvarolt neki. mert nagyon szerette,
észre s**mfett.
de a szülei kikosarazlak és inkább Kovács'
Zavart bocsánatkérés majd barátságos Andorhoz adták feleségül . ....
üdvözlés és egy csomó sablonos kérdező-kíi
— Kovács - Andor, Kovács Andor! —
des volt a válasz. Rálká) rés/eről az öreg ismételte a fiatalember, miközben visszaemlé
ember barátságos megszólítására.
kezni igyekezett e név tulajdonosára.
Azután együtt mentek a szálloda felé,
— Igen, Kovács Andor lőszolgabiró
amelynek fehér falai me.-Siiröl kiváltak a kö felesége lett a kis kékszemű Böske. Meg is
rülötte levő apró házak közül.
járta vele szegényke alaposan!
A kél lérfi már éppen a szálló. széles
— Ah, igen, kiáltott a fiatalember, —
kapubejarala elé ért, mikor a ház sarkánál már emlékezem Kovács Andorra! Az én lafeltűnt euy."talpig feketébe öltözött, karcsú, kasadom leánya csak >csizmásnak< nevezte
molett, fiatal hölgy, aki Ralkay előtt nagyon abban az idöDen. Őt választották meg ide
ismerősnek tetszett, de hogy kicsoda az illető, föbirönak, ha jól ludom . , .
arra nem tudott magának megfelelni.
— Nem a'. Csak ő is pályázott, édes
-
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Legényegylet mulatsága A IHybeli
fölkelteni maga iránt az érdekeltséget
kath. legényegylet műkedvelői alőadá sal
egybekötött láncrigalm it ma tartják a Koronaazután eltűnni ismét ama tudat mellett,
szálló nagytermében. A közönség élénk érdek
hogy egy-két hét múlva újra találkozni
Szentség napja volt tegnap a helybeli lődése sikerrel kecsegieti a remiezőség fára
fognak egy másik bálon, mert azok az apátsági templomban; raggel 6 órakor a dozásait.
kiléten Bari Janói plébános, a föisteniszolgáA janosházai gyógyszertár atrnhazása.
érdekes alakok bizonnyal ott lesznek.
latot Rác/. Endre perjel, esté az elletett
Ma már sokkal ritkábbak az álar ugyancsak Ban János tartotta. Az ájiatossá- A b.dogyiniui<zler_ értesítette a vármegyét,
hogy magyar; Kossá Gusztáv é s Sándor kérel
cos bálok, melyek előbb a fiatalembe gukv.ii igen uagy-zaiini hivő s mindkét nem- mére megengedte, hogy a »Megváltóhoz*
^btli kath. tanuóifiu^ág v lt reszt
címzett jafto/iiazai gyógyszertár személyes
reknek azt a k e d \ e z é s l nyújtották, hogy
A városi közgyűlésből A várod kép- üzleti joga'mag ari Kossá ünsztávrol, Kossá
nem voltak kénytelenek láncolni, — oly . vi-eiótes:u;el héllón Oléíl tartott, mely foti- Sándorok!, gyógy.-.zerészinesteiTe ruházUssek át
kedvezmény, melyet immár minden más • losabb kö/.ügyukben hozott határozatot. NéveVendéglősök bálja. Mint az utóbbi
I zetesehb tárgysorozat! pont volt á polgári
bálon is igénybe vesznek. De lejárt az iskola ügy*. Mini-: tori leirat .-zermt .varosunk •vekben; U'iy az idei l.trsangbaíi fs rendeznek
álarcos bálok kora m á s okból is. Az a ,' Ígéretet kap >rt arra nézve, hocy ÜtneWHB vendeglő-eioz e* mé<zaros.-iiuk ninlaL-agot
Mészáros János es^ Vadászy Pál vendéglősök
panasz tudniillik, hogy a mi álarcos J majdan gond- wkodnUpg a váltás «s közok mar serényen (áradoznak az előmunkálatokon.
tatásügyi kormány. <it költség hiányában még
szépeink néni tudnak olyan szellemesen ; 1913. évben nem. A képviseiótes.ület ezen
Felöiüzetasek. Az alsósági ifjúsági
pikántizálni, mint a párisiak; igaz, de j ígéret beváltása reményében akként hataro- egyesület mull szombati mu.alsága ugy
• zntt, hogy az iskola céljaira szolgáin leiket erkölcsileg mint anyagilag a legsikerO'tebb
csak annyiban, amennyiben nem is
j mar moat megvásárolja a erre nézve az elöl mu'atságokh a torozliató. A helyi intelligencia
akarnak ugy pikántizálni s amennyi járóságot a szükséges lépések megtételére is teljes sziuib in megjelent, ami a* ifjak közt
ben a sziv soha sem szokott szellemdtis j utasítja, 30 napot tuzven ki neki ha!-iridóül. nagy örömöt kellett.' A jótékony célra való
; Loránth Gyula jegyző szóvá.tette ama vádat, tekintenél felUllizettek : Pálinkás Géza e-peres
lenni. Azt mondják, a pikantéria hiánya . mely fl'-é* a fcOziétbiló eljan emeltetett s 5 K-át. Kovács Sándor jz0 22i> K át, Nagy
j amely a Kemenexeidttk cimú lápban is nap- Kálmán, Frtipi András, Hruckner Adolf 2—2 K,
járatta !e nálunk az álarcos bálokat.
I világoi látott, hogy t. i. többen a befolyt bir- Koc7or Márton, ROoetOl József, Wallenstein
. De sem ez, sem az élelküzdelem ' ságpénzeknek a maguk c-ljaira való felhasz- Károly, Damilrech Forenc 120—120 koronái,
fokozott nehézségei nem lohasztották ; tálasát híresztelték. Loranth Gyula jegyztt Dóra Nandumé, Finta l-tvan, Kertész Mihály,
Fischer Emil, R iischi'd Miksa 1—1 koronát,
le ifjúságunk mulatozási kedvét. S ez felhatalmazást kért- aképri-lötestülettűl.hogy Vőcsey Józsel. Grósz Ferenc,-Sebestyén Jáno--,
j ezeu rágülinakért ugy ő, mint .a községi bíró
jól van igy. Szürcsöllek vigan az élet . törvényes elégtételt szerezzenek m:i.;:k iák. A Molnár János, Maar Karoly 80—80 fillért.
örömeit, hogy nemesen szórakozva
uj { képviselőtestület ugy határozott, hogy 0 a Szőke imre; 50 fillért, Selieslyén Imre, Zimbó
maga rér-zéröl, minthogy az inkriminált téte tjéza, Dobai IVter 40—40 fillért, Teke József,
erót nyerjenek ahhoz a harchoz, melyet lek rendes elszámolásáról meggyőződött, meg fák.ics Imre, Kemporl Mátyás, Rajki János,
nemcsak a létföntartásért, hanem a elégedése nyilvánításával elégtételt nyújt, a Horváth Hermina, Osrald Sándor, Takács
Haza felvirágoztatásáért is meg kell bírói uton szerzendö eléglételszerzést pedig Roza, Somogyi Kálmán, Horváth Gyula, Laki
Lajnsné, Szűcs Dezső 20—20 fillért. A szíves
privát Ügynek tekinti. .
nekik vivni.
Körvadászat Haj-* Latoló dukai lold- fe.ü Szelőknek e helyen U kö.-zönetrt íruind
birtokos burgalal vadászterületén a múlt az Ifjttságj egyesület.
. Itt a fámáiig, inulansalok!
vásártlap nsgysZH-hásU -körvadaszal volt. me
Cégváltozás. Horváth Testvérek kómikeg a kornyék nimrodjai ropoctattak fegy- ves e* épiti'ivaiiaikozö ceg mint ilyen meg
Fontol I Az Ingatlan birtokot terhelő • erüúeL 93 nyu e- •> róka e*ett a vadász szűnt s jövőiien Horváth Jenő eege alatt ve
zettetik a vállalat.
bek«D'ir/.rtt tartozás alán Izeiét! kantai 10 szenvedély áldozatául.
százaléka a fr>:J ét házadn alán kivetendő
Verekedés A heten rigati pidiaraacatott
Verekedő gyerek. Marion Gábor, agy
alt. jöv. petadöból levonalik, ha a-t az illető Arv.iv (le.*, a jllioslia/ai l.owy fele vendég 14 éves neineskere-.:-:ijri gyen kle^eny azzal
adóköte-es január hóntpban a jegyzősegnél lőben, amidőn beállított oda Varga Karoly is. a célzattal, hogy haragosán bosszul álljon,
mjryéii kapható nyomtatványon bevallja. Ke-' A beszélgetést szóváltás követte, majd lertle- megtámadta Szabó Kéretlenét és jói helyben
sőbb mar csak igazolási kérelem mellett a geesézre kerüli a -•<. A küzdelemben Varga hagyta. Az a.-zony 6 nap alatt gyógyuló
péuzOgyigazgatosaKiiál flfqjUiatn l*» a v ill . bizonyult erttVbb Miiek, aki társát alaposan sérüles-k-t szenvedett. Marton a hatóság előtt
más október 15-ig.
átverte.
fog számolni tettéért.

H I R E K.

öcsém, de lemaradt a fóbirói székről. Valahol nozta'ezt a naaj s.ereimet, mert inasnak a
Arvamegyében, az Isten hata mögött, egy (elese;e lett. Miért ? Egyszerűen azért, mert
- hitvány faluba került innen. (Ma más nem i s i Kovácsnak ii-in volt olyan szilárd a pozíciója,
pályázott, hát megvá'asztntlák.
hogy arra e^y c^alád^STiHiat rá leheteltvolna
Közben a kel férfi beért a szálló veti- bízni. Kovács sokain nem bírta elfelejteni a
degiój-he és a terített asztal mellett a szá- ) leányL még az esküvő után is egymást érték
zados to\ább beszélt a kis Bélfalussy DOske szere.mes versei a lapokban. Egy ideig csak
regényéről:
>—
búsult, töprengett a kis csizmás — mint ahogy
— Tudod_öejém* ez a szegény leány is j te nevtzted őt az imént, — aztán mijtor
jobb férjet erdemeit volná. Tudta azt minden Arramegyében sikeiült megv'ábsztatníá magát,
ember a váne»ban. hogy Kovács Andor a" I azzal állt bosszul első szerelmén, hogy meg
jegyzöék Szerénájáért bolondult es hogy fűiig' | kérte a Rétfaltissy Böske kezét.
szerelmes bele. Azt is tudta mindenki, hogy
— No és pdsadlák neki ?
Várady /. -It.in miért sétál annyit Kétfalus<yék
— Nem ment könuyeu a dolog, de az
ablaka alatt, hogy miért húzza a cigány a : öreg ügyvédnek, aki Kovács kérője volt s aki
Rélfalussy ház előtt csendes nyári éjszakáüon ! a Rétfalii'-sy c-aladdal régi jó viszonyban
oly -znrehai.-ar; a Varady 7/illán nótáit. ! állott, sikerült elhitetni a fami iával, hogy
hogy azok a virágok, amikkel a leány a :;
Kovács *l»ő szerelme a jegyzőék Szerénája
telendöt, meg az- öreg ügyvéd urat izokta iram csak amolyan ártatlan llörtölés volt
kitüntetni, a Varady Zollar. bokrétájából va
lók. No igen, mert a Zoltán gyerek — Uteu minden komoly alap nélkül.
— És a leány?
',
nyugosztalja szegényt— igaz szerelmet, ö-zinté
— A leány ? Annak hízelgett, hogy
vonzalmat érzett Erzsike irányában.
főszolgabiróné lehet, ha mindjárt egy is(en— Hogyan, hát Várady meghalt? — hatamögötti rongyos falában is és mikor oda
kérdezte megdöbbenve a fiatalember.
nyújtotta kezét Kovácsnak, lekicsinylő mosoly^
— Bizdny meghalt szegény, megölt* a lyal illette "Varady Zoltánt, a kit takarék
szive' . . . Hát hogy sorban elmoodhksiiak pénztári hivatalnokot.
mindent, visszatérek elbeszéléséét azon részé
— Szóval megtörtént az e'jegysés, de
hez, ahol. jttzv^Asdor é é a jégyzőék Sze- - 5 } - í ? >»*aemzőleg nyitl titok volt a váróé
ritbájarul izófotum. ügy'volíaz,hogy Kovács ban, hogy Kovácsot nem az ideális szerelem,
fülig belehabarodott a Szeréna tótét izeméibe hanem főleg a hntani, t dac. meg á^nénzt fnlvton =!<r>lm« versekét Irt étről a Miit « » y * « W » a ' M N M B ) Tiázba. No igen,
sztmpárrör. A leapy azonban .aligha vjjzómert todod, hogy a leány gazdag volt. Az
s
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eljegyzésen egy pillanatra eszébe juthatott,
liojjy nem szereli őszintén, igazán őt egy
olyan férfi, aki csak néhány nappal azelőtt is
szerelmes verseiben az első ideált siratta.
Egy pillanaltH feltárulhatott léikében a való
ság a maga kézzelfogható bizonyságaival:
eszébe juthatott, hogy ennek az áldatlan já
téknak, amibe az ö tapasztalatlanságánál, já
ratlanságánál fogva került, nem lesz jó vége,
ibert hiába volt a vőlegény kedveskedése, az
a halványpiros arc. azok a buzavirágkék sze
mek, nem tudtak leliidulni, nem tudlak bol
dogságot színlelni, hazudni . . .
2_— És Várady?
— Váradyt az eljegyzés után mintha
kicserélték volna. Az egykor vig, tréfás hu
hallgatag, szomorú lett. Látszott rajta, hogy
valami erős .féreg rágódik a szivén . . . Eljött
az esküvő napja. Jól emlékszem rá, mint
mutatott a férfi boldog, megelégedett arcot
ét mint sölétfllt el a leány area, amint az
esküvőre menve, megkondult a misére hivó
harang ércnyelvt. Oh, bizonyára átviharzott
újból a lelkén az eljegyzési est szomorú sej
telme: bizonyara eszébe jutott, hogy ez a
bánatos harangszó., uem két ember boldog
gát hirdeti, hanem agy leány boldogságának
a temetésére szól . . .
"T^Bkohln teár Tiela l ó t torlént Ae
esti)vöt lukuiluti lakoma követte, hozta' a
cigány, járta a tánc és róla. Egyszerre félbeszalattt a Sifrlé, a tánc, a nóta. Valaki meg.
hozta a hirt a lakodalmasoknak,hogy Várady

Az ostífyassiuuylai dalcgylet foíyu hu
Magyar Nemzeti Zarándoklat Lonr6-án karénekkel egybekötött jól silterült tánc- desba Már tettünk róla említést, hogy a szent
mulatságot renftezét^ íitéiyen a következők, Szü'. e híres kegyhelye ez év július havában
fizettek felül: Grüníeli! József 5'-K. dr. Pick egy fényes -ünnepség szintere tesz. — Ekkor
Béla 4 K, Fehér Elek 2 R, Bognár József szenteli fél ugyanis dr. Kiihr Medárd püspök
140 K, ilj. Min: esi Pal 1 20 K, Gaál Gergely, a hercegprímás ur képviseletében a Lourdesi
Leindvett'r Márton, Klitlgensport Róbert, ' kálvária X. stációját, mely kizárólag a magyar
Bránl Ignác. ifj. Bu-znyák Jánb
Nagy j katholikusok adományából épült fel. A rendező
Sándor I — 1 K át, Németh Sándor,- 40-fill, bizottság — fflelynek elén dr. Nemes Antal p.
Czen.cz Antal és Czencz Károly 60 —80 fill. praelatus, o. áp-tt, a budavári koronázó tem
Biciklilopás. Tischler Gyula rábakécs- plom plébánosa all — mindent elkövet, hogy
kédi lakos f: lio 2 án kilopta Kozmán-Imre a magyar nemzeti zarándoklat impozáns rész
kamrájából ez utóbbinak biciklijét.. Azonban, vétellel jelenjen meg Lourd"sbensne maradjon
minthogy a bicikli nem fér el egy mellény mögötte a többi nemzetnek. — Gaibl Sándor,
zsebben,- hamar megtalálták nála. Feljelentet c. apái, pozsonyi kanonok (Pozsony, Kapuunnuica 3), kit a hercegprímás ő Eminentiája
ték lopásért. Tischler beismerte leltét.
a zarándoklat lelki vezérlétével esaz adományok
Tolvaj cseléd. Kun Anna jánosházai
gyűjtésével bízott- meg, kéri. hogy az érdeklő
cseledieány Kahitzér Ignáctol egy zsák lihndők programmókért és jelentkezési lapért hozzá
tollat lopott, amiért feljelentétett a helybeli
forduljanak.
szolgabírósághoz.
-~ Véres verekedés Folyó hó 6-án este
Csökkent a bevándorlás. Az Egyesült
Dukán véres verekedést rögtönzött id. Samu Államok bevándorlási hatóságának jelentése
JáuüS,_ifj\Samu János és Borsos István egymás szerint az 1911-ik év tizenegy hónapjában
közólt. A «sirc színhelyet mindhárman többé 300 ezer bevándorlóval kevesebb érkezett az
E:y;süll Államokba, injnt az előző 1910-ik
kevésbbé salyos sérülésekkel hagytak el.
Pénzügyi é s Tőzsdei Évkönyv A esztendő tizenegy hónapjában. Az utolsó hat
Lendvay Sándor állal kiadott ily cimü. Év* évben 6023.257 bevándorló érkezett az Egye
könyvnek most jelent meg a tizenegyedik sült " Államokba, a visszaváudorlók. száma
évfolyama, az évkönyv tartalmazza mindazt, pedig ez idő alatt 2.652.250 vok. 1910. óta
amit sor-jegy és értékpapirbirtokosoknak a visszavándbrlók száma egyre gyarapodikAz a) püspök humora A Vasmegyei
tudniok kell. Egyebek között az összes eddig
kihúzott de még ki nemfizetettnyeremények Hirlap írja: A folyó hó ,5-iki tisztelgéseknél
kimutatását is. Az Évkönyvet Csak azok és történt Szombathely város képviselőtestüle
ingyen kapják, akik a belügyi, kereskedelmi tének virilis jogon 'agia BabicsIstván gyógy
és pénzügyi ministériumok által is ajánlott szerész is, ki a bemutatknzás ajk?'mával
Pénzügyi Hirlap cimü SJ rsolasi és Pénzügyi erősen megnyomta, hogy gyógyszerész. Az nj
Hírlapra (VII. Rákóci ut 44 sz.) előfizetnek. püspök tanújelét adta kedves humorának,
mosolyogva jegyezte meg: •Remélem, önre
Az előfizetés ára egész évre 8 korona.
--Szélvihar. I' hó 7. és 8-ikaközött nagy nem lesz szükségem' Persze általános derült I
ség követte a pü.-pök megjegyzéséi.
szélvihar dühöngött C'slldömölkön és egész
j írásunkban, amely itt-ott az epit'e;eken kárt
Vasvármegye címtára, Fóth Kálmán
is okozóit, de mégsem oly nagyot, mint pí; szombathelyi városi jegyző ily cimü könyve
Pécsett és vidéken, továbbá az Alföldön, ahol megjelent Magában foglalja vármegyénk ösza kar nagyon 'jelentékény. A zágrábi gyors szes hivatalainak, intézeteinek., hatóságainak,
vonatul 23 szor keltett megállítani, hogy a egyesületeinek, gyárainek, iparosainak és kestéjjels/aggHliiH távírda és telefondrótoktól á reske'.őinek p-ntos cimj v/zékét és mind >n
vasutat megtisztítsák. Rumban, Ráhakovácsi- tekintetben pontos 'ájekozást nyújt Mint
ban és különösen Rábabogyosztöbau az - uj szükséges segédkönyvet "melegen .ajánljuk.
munkásházakat a szélvihar ugyancsak erősen
Értesítés. Az eperjesi jogakadémián az
megrongálta.
1911—+912. tanév második felére a beiratások 1912. jan, 7-től 19 éig eszkőzlendök. az
előadások jan. 23-áu veszik kezdetüket. Utó
Zoltán öngyilkos lett, egy jól irányzott re lagos 'félvételnek jauuar 20—22 napjain
volver lövés örökre elcsitította a fájó szivet. dékáni , azután pedig tanári kari engedéllyel
— Szegény jó fiu! — szól közbe a fi lehet helye. A kik jogi tanulmányaikat csak
atal mérnök.
most fouják kezdeni, azok az érettségi bizo
— Az esküvőt vigasztalan, súlyos napok nyítványt, a kik pedig áz egyetemekről vagy
köveitek. Kovács sem hízelgéssel, sem fénye
más jogakadémiákról lépnek át, azok eddigi
getéssel nem bírta kierőszakolni a felesége leckekönyvüket és távozási
bizonyítványt
szerelmét. Nem is vesződött sokat ezzel. An tartoznak a beiratkozásnál felmntatni. A félévi
nál többet gondolt első ideáljára, annál töb tandíj 60 kor. Evangélikus lelkészek, tanárok
bét törődött régi Szerénájának emlékeivel, és tahitok fiai — tek'ntet nélkül vagyoni
amelyek mindig élénkebben éltek szivében. viszonyaikra — minden további folyamodat
A szegény asszony lelkén átvihafznttak a mult nélkül a tandij felét fizetik. A -jogakadémiai
szomorú emlékei, a jövő vigasztalan képe s hallgatók vallásfelekezeti • különbség nélkül
kétszeresen érezte a férfi zárkózott hidegsé részesülhetnek a Collemum keblében fennálló,
gének súlyát Közbe jött még, hogy Kovács újonnan épített s kényelmesen felszerelt
anyja, aki egy ült élt á fiatal párral s aki tápintezet kedvezményében ; ebéd és vacso
valószínűleg már előre sejtette a dolog ked ráért a második félévben 108 kor. fizetendő.
vezőtlen végéi, nem bírt jószemmel nézni a A joghallgatók a tápintézetbe havonkint is
fiatal menyecskére, aki szerinte a fia boldog beléphetnek, mely esetben ebed- és vacsojráért
ságát tette tőnkre, — egy nyáron a fiatal 19 kor fizetendő. A reggeli, dija hatónkét
asszony azzal az ürüggyel, hogy hazamegy (tej) 3 kor., (kávé) 5 kor. Az arra érdemesek
szüleit meglátogatni, ott hagyta a kis árva igényi tarthatnak a Collegium által évenkint
megyei falut, boldogtalanságának szinterét és kiosztatni szokott ösztöndijakra; valamint a
végkép haza költözött . . .
szegénysorénak tandíjmentességére, Mpintézeti
. — Azóta itt él újból közöttünk; mosolyt dij elengedésre s a jelentékény alaptőkétel
nem látni az ajkán, emberfia még nem látta rendelkező .jogász segélyegylet* támogatására.
jókedvűen. Talán azért is hord állandóan, fe A jogakadémiai iljusági, valamint a collegiumi
kete ruhát, hogy ezzel is kifejezze azt a gyászt, nagy-könyvtár a hallgatóság rendelkezésre áll.
A karácsonyi és félévi szünidőben mindenami lelkében lakozik
megkere
T^'"faj«ztebe»lbe«-f-n»artr-s^
sésre, szívesen szolgál az akadémia igazgató
szélesét a százados.
• .'
sága.
A
tiszta
ág.
hitt.
et.
egyházkerület
.". — Szegény asszony! — ismételte a
fiatal mérnök sóhajtva és sokáig némán, el eperjesi ősi Coilegiumának jogakadémiáján —
a hazai ág. hitt. et. vallástel ekezetez egyetgondolkozva Hitek az asztalnál.
:

>en ilynemű tanintézetén, — az 1911—1912.
tanév I. feleben a következő tanárok működ
ne. : dr. Mikler Károly dékán, dr. Ereky
lettan, dt, Flórián Károly, dr. Hebt-li Ede,
dr. Horotitz Simon, dr. Réz Mihály, dr.
Obetko Dezső, dr. Szlávik Mátyás, dr. Mariássy
Béla, dr. Maiéter István. Az 1911—1912.
tanév első felében a jogakadémián összesen
300 hallgató volt beírva, ugy, hogy a hallga
tóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a
hazai tiz jogakadémia ' között az első helyre
emelkedett Az akadémiai ifjúság egyesületei:
a jugásztestttlel, segélyegylet, élénk működést
fejtetlek ki. A városban egészséges és nem
drága lakások elegendő számmal állanak
rendelkezésre s az ifujuság ellátása jutányos.
Eperjesen, 1911. dec. havában a Jogakadémia
igazgatósága.
_
Állandó é t nagy jövedelemét biztosító
foglMkOIás: a pulyka, a Ind és a kacsa
okszerű tenyésztése. De azt mondhatjuk, hogy
még a nem okszerű és célirányos tenyésztés
is, a mai óriási baromfi és tojás árak mellett,
igen szép bevételt bizlosit Hazanban, a hol
mindén talpalaknyi fold alkalmas a baromfi
tenyésztésre még mindig nem ismerik azokat
a fogásokat és útmutatásokat, amelyekkel ugy
az európai, mini a tengeren tuli külföldön a
baromfitenyésztést nemcsak ' aHajáiHMtottPfc,
de a legjobban jövedelmező foglalkozások
közé emelni tudtak. Ez».el szemben nálunk a
pulyka, a lud ét a kacsatenyésztes még mindig
ue:n érte el azt az általános felkarolást, a
melyet ezen szárnyasok termékei u'.an való
nagy és állandó kereslet ioaokolttá tenne. A
földtnivle-ugyi miniszter kOIOu i.- fölhívta a
pulyka, lud es kacsatenyésztes nagyobb mérto
gyakorlására. Két legújabb szakmunkának a
•Pulykatenyésztés a lud és kaoaaieny*sziés«nek julányosabh aron taló megszerezheie-ével
óhajtaniuk üzen atlallajok tenyésztése iránti
kedvel feléleszteni es ezen felkérésünkre ezen
szakmunkák vezetője: Hrebiay Emil, m. kir.
gazdasági lelögyelő Eperjesen, ~ elhatározta,
hogy ezen 2 szakkönyvet 8 kor. boltiár helyett
3 kor. beküldése után bénnemve kű.di meg
olvasóinknak.Ajánljuk lehal mindazoknak, kik
a baromfitenyésztésre alkalmas helyük van, a
gyakoilati képes szakkönyvek beszerzését;
ezekből a hasznot hajtó piaci árut adó
baromfi tenyésztését, hizlalását es az értéke
sítés módjait mindenki jól megtanulhatja.
Tudni valók. Január hónapban tartoz
nak a IV. o. ker. adókötelezettek vallómén
iveiket a jegyzőségnél benyújtani, úgyszintén
B-. uj III. o. ker. adó kötelezettek is. Az eíre
szükséges nyomtatvány i a jegyzőségnel meg
kapni.
Főmunkatárs: Cseke Gyula,
Szerkesztői

üzenetek.

K. M.-ni úrinő. Mindenesetre orvi
hoz méltóztassék fordulni. Egy gyakórlóorros
különben a cukorbetegségre tonalkozolag azt
mondja, hogy ez a betegség közeli rokonság
ban van a kö-zvénnyel és az elhízással. A
baj oka szerinte a térben levő sok cukortar
talom, mely nem változott ál, meri hiányzott
az alkatrész, mely azt föleméssze. Legtöbb
esetben hiányzott a kellő testmozgás is, mely
az oxidálást, az agyagoknak, különösen a fe
hérjéknek kellő átváltozását elősegíti. A sokhnsetök esnek többnyire ebbe a bajba a szén
hidrátok hiánya miatt Az orvosok manapság
a bajt nem orvossággal, hanem megváltozott
étrenddel gyógyítják.
Adófizető. Az ebadó nem országos, ha
nem törvényhatósági adó, melyet minden
törvényhatóság másként szabályos. Szívesked
jék a körjegyző urat megkérdezni, bizonyára
fölvilágosítja.
Sitit 0* éj. Pesze, hogy sötét, kivált ha
köd száll valakinek a lelkére, vagy hát — a
szivére; de az ilyen költemény nem csinál
ám világosságot

4. oldal.
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felvétetnek alábbi helyeken egészséges^
12—15 éves fiuk:
Mészáros

János

Fábián Dezső
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lokomobilok

»Grifft-szállodá|ában,
kovácsmesiernél é s

lfj. Belek Imre szobafestő é s mázolónál
- Czelldömölkön

Magyar

Remekírók

teljesei ej
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kötet

Drezdai motorgyár reszv. társ.

Bővebbet kiadóhivatalunkban.
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Géllé

szőlővesszők é s Oleditscbla (élőkeritésnek alkalniasj csemeték
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a
legjobb hírnévnek örvendő

t Ignác é s Társa
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Ugyancsak a/. Uj-telepen
fentihez hasonló ház kedvező
feltételek mellett azonnal eladó
vágy bérbeadó.

Kinek

O

Hálók, obédtnk, urisznbák, -za'onok,
teljes sz^lltala, kávéház, vendéglő es
kastély! -endez*sek, vas és rezhiitoruk, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállillalnak bárhová

Rákóczi-utcában egy kétlakásból álló haz pincével
kert
tel azonnal kiadó.

Hoffmann

Ú

Bihardioszegen.

Ha a saját érdekét taraja izem előtt, ugy ne
Tegyen addig oltványt vagy vess/öt. míg a
fenü cég nagy kepe* inegyzékét nem kérte;
injry n és bérmentve. Ezen árjenyiék minden
szőlőbirtokost érdekel baixnos tartalmánál fogva;
Olosé éi ponton Uaiolgalas
Szamos elismerő levél.
A lisxtelt érdeklődök a telep megtekinlésére
iuve»en láttatnak.

latok Wimmer tiszttartóhoz Kemeoes- i

olcsó árért eladó.
Érdeklődök' szerk.s.-tó-é^ünkben
nyerhetnék bővebb felvilágosítási.
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C-uz, köszvény, reuma, szaggatás; nyt
< ala's, i>daiszurás. keresztes mlfaj i.-. • derek
m Ul- \.:gy hátfájás, izom- és lübúntalauk
J k a r - es láb-yeng-seg, merev végtagok és)
B> 'Ujak, korcsok, továbbá hfl.es , megfázás- vagy
e éghuzamból s/árm,i/.o btjok azowial.enyh0.il
j> nek az Oro-zl.tn M-nthnl Sosburaesi haszna •
lata állal. Ha a fij • t<-;re z a dór.söie.-l tíeiidj
• tilri, usy borogatást alkalmazzunk.
Folfájás, fj'ajá-, lej-zajgalás,hajhullá'
- i li'gjeoiSj bagyad:sag, kimerOlüwg, altal..nos§
SS gyeiig.-sév eseteiben kinc-csel er fel a valód
2 Oíosaláo Mentből Sósb >rszesz.
2.
Torokfáj i-,r.k dtsé^.géaehurut.inlluinza
j» nátha ha le!l.-p, ugy emlékezzek az Oroszlán]
Mentitől Sósb .rszeszre, mely a legkitűnőbb és)
£ legelterjedtebb haziszer.
»•
Ezer és ezer más esetekben is kitűnői
2 sikerrel lesz az Oroszlán .M-nthol Sósborszeszt
B használva.
O
Minden egyes Or-ghez bö használatil
fi utasítás van mellekelve. Sok ezer hálairat
£tannsk<Klik róla, hogy az Oroszlán Mentből
Sósborszesz az ernl>eriség jótevője.

A v i l á g legelterjedtebb é s legolcsóbb Írógépe a „ M I G N O N " m e g t e k i n t n e t ő : D i n k g r e v e N á n d o r p a p i r k e r e s k e d é s é b e n . — Á r a 160 korona.
Nyomatott Dinkgreve Nándor yillanyttzémü könyvnyomdájában, Celldömölkön.

