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'Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények, 
hirdetések es mindennemű pénzilletékek. 

Társadalmunk. 
Különösen kisebb városokban ve

hetjük észre, mennyire igaza van egy 
igen régi, tapasztalt polgárnak, mikor 
azt mondja: a munkát, a fáradságot 
nem untam meg. de meqn tant a sok 
léha. irigy,' hamis, rosszindulatú embe
rekből álld — környezetet. 

Mi az a környezet, iiz ember kör
nyezete ? A társaság ? A társadalom. 

Hej, de régen volt az, amikor ösz-
szejötlek a község polgárai munkájuk 
után, hogy egy-egy pohár bor mellett 
meghányj.ik-vessék teendőiket, hogy a 
község javára dolgozhassanak! De régen 
volt. mikor egymásnak bizalmasan el
beszéllek bujokat-bánatiikat, szerencsét
lenségükül é s adták szicesen, jólétekkel 
teljes meggyőződéssel a tanácsot és 
aniiko'- nemcsak szóval, de lettel is 
segítették egymást előre, 'mert belátták, 
hogy a? (gyesek boldogítása teremti 
'meg a köznek, községnek megelégedé
sét, létjogosultságát, boldogságát és foly
tonos elöbbrejutását. .' - • 

* Ma, az egoizfuus idejében, de más
képpen állunk! Miért.?. Megfejti az a 
régi közmondás: minden szentnek maga 
felé hajlik a keze. ;'.•'.». 

Ma, !<a találkoznak is a/, emberek, j . Társadalmi összetartás?! Ma >klik-
ha c s a k kénytelenségből bent, hát nem kek« vannak! Klikkek, melyek legtobb-
beszéln»k egymással s ha a kézfogást, \ szőr az salacsonyabb rang-osztálynak* 
beszélgetést rirm kerülhetik is el, akkor i érdt*k«r~effe»t dolgoznak. Az ilyen eljt-
is mindjárt egyik a másikától igyekszik | rások y>edig nem teremtik meg az egy-
valami »ujság«-öt megtudni, amit vagy téges társadalmat, mely szellemi és 
a maca hasznára fordíthat, vagy pedig ! anyagi előmenetelt biztosit. 

amiből egyik-másik embertársa kárára 
pletykát támaszthat! Bizony, általános
ságban igy van, különösen a provinci
ális városokban: Csak azért teszi ezt 

Ezek elkerülésével, illetve a mos
tani ferde társadalmi rendszer megvál
toztatásával és- különösen a pletyka
ostobaságok mellőzésével fogjuk elér-

sok ember (akiket általában >a társa- j h-t ni azt, hogy nem mondják a >mai 
dalom fekélyév címmel szoktak kitiin- I öregek<, hogy megunták a sok léha, 
tetnil, hogy magamagát előbbre jullal- ! irigy, hamis, rosszindulatú emberekből 
hassa; bántja a feltűnési viszketegség; I álló — környezetet, 
úgynevezett >akarnoks. Azzal azután 
nem törődik, ha szegény embertársát 
a sárba tiporja és tiportatja is. 

Hogy pedig embertársának anyagi 
vagy szellemi előbbrejuthalását e lőmoz
dítaná; hogy annak pár garassal több 
lehessen a zsebéhen: az meg épen ki 
van zárva Az elten, hogy más is bol
dogulhasson, kézzel-lábbal rugdalódzik; 
de igenis, szinte megköveteli , hogy neki 
mindent, másnak — semmit. 

Hol van a társadalom hálája"? Ke- I 
resd lámpával, akkor sem találod meg; 
Hol van a »társada!mi osztályok« ösz-
szetartása ? 

Tessék róla- azoknak gondolkozni, 
akiket illet; mert »akinek nem ingé, 
nem. veszi magára«.; akikhez pedig jelen 
sorok szólnak, hintsenek fejükre hamut 
és mondják: mea culpa! Akkor talán 
másként lesz. 

E—ő. 

A honvéd tüzérség. Bécsből jelentik, 
hogy az első két honvédtüzérezredat 1913. 
márciusában fogják felállítani. A két :ezr«det 
á közös hadsereg keretében teljesen feisie-
ralik és a iképzett léjíny¥é-gg"eTégytttt atid-
ják a honvédségnek, ameiynek raktáraiban a 
szükséges felszerelési anyagok máris felvannak 
halmozva. -.'.'"" 

Mariska a tükör előtt. 
Irta :' Jone. ku Jenő. 

Őt Mariénak szoktak .mondani, még 
fiatal es igen szép asszony volt. Mint leány 
a hálok királynéja sr.eiépelt, kitűnően festett 
és • zongorázott , "magas - iskolákat járt; egyszó
val a modem íió THmóteTT keltékével bírt, 
hozzá szép hozománynak és még szebb örök
ségnek nézett elébe. Később azután egy al
földi mintegy hatvanezer lakóval bíró várisi 
elsó hivatalnokának lett felesége, kit atlin 
főispánnak neveztek ki, mert gazdag és .te-
kintélyés^ejtyéniiég' hírében ájjott , a vármc-

" gyében . Ilyenformán Marié, mint asszony is 
ünnepelt nő maradt; a varos legszebb villá
jának úrnője le;:. A helyi .Fehér - és vörös
kereszt egyesűl*t«, az uri »tennÍ6Z-Ursajág«, 
».lót»knnv nneayesttfeiy is 'mindenféle elkép
zelhető e- nyel a v.«tlosb..'l ivvo. U - J Í egjeoü-
let é s társaság boldog volt, ha elnöknőjének 

mondhatta, amit szívesen vállalt, mért sze
rette, ha hallotta, hogy neve torgalrmbaii van 
és a lapok hasábokban méltatják az »Í5. ne
mes, munkásságát. Férje szerelemből vette 
nőül és eleinte boldog-águk zavartalan volt. 
De Marié, .ki később fölcserélte idegen hang
zású nevét szép magyar névvel — .Maris
kával. — a sok .bokros, köztévékenység 
mellett egészén elhanyagolta házát éa urát, 
ki ezt látva, máaoldalu szórakozást keresett 
magának. Aki -pedig keres, az talál. Viszont a 
szép vagyon két oldalról i-<déi»malva roha
mosan úszott az örmény felé, amely már el 
is.nyelte a nagy hozományt és az örökséget 
is kikezdte, de a véletlen játéka folytán en
nek elsülyedésére nem került a sor. 

Egy napon a szerepelni vágyó méltósá
gos asazony arra szánta magát, hogy érte
kezletre hivja a város hölgyeit, hogy meg
vitatták a teendf'.i't a folyton íokoxódé 
drágasággal,.:és^Cjel^dmiz^Bakkai szemben. 
Ugy hitte — és nem helytelenül, — ez ne

vét néps erűvé fogja tenni mindenfelé. És 
hogy előzetesen tájékozva legyen a megvita-

i taodók félő', délutánra magához kérette ba-
! rátnőit és több más ismerősét. A meghívók 
j kézbesítésére akarva — nem akarva saját' 

cselédeit kellett fölhasználnia, ' meri gondo-
í lata hevenyében támadt éa tervét gyorsa i 
| akarta keresztülvinni. Elhatározta, hogy míg 
| cselédei odajárnék, ő szépen fehér kötényt 

tesz föl és körülnéz a konyhában é> az élés
kamrában — talán először életében. Férjé 
mit sem tudva tervéről, mint máikor, most 
is korán hagyta el lakását, kiment lovagolni. 
Alig hagyta el a délceg lovat a híz udvarát, 
az asazony fölkelt éa hozzáfogott tervének 
keresztülviteléhez. Maga irta ázatta! m-ghivó 
torait minden nehéz kOlön-ktlön, majd ki
adta a cst'édeknek kézbesítésre és az ajtó', 
bezárva megkezdi* rzemUntját. A konyha 
kredencében szép inegiepstée vári reá*: a le-
mei'dék iikór, cogoac, rum, drága boros üveg 
részben üresen, részben megkezdve arrél re. 



a._oid»i. 

Gyümölcstermelés és 

értékesítés Angliában. 
I r t a : T.'.egdi Jézael o r u g j kéevUaie. 

Amit az L'risten a főid minősegé
ben Angliában megtagadott, a/l pótolta 
az idő|árásban, hiszen egész Angliát 
bejárva igazi jó talajra nem akadtunk, 
egyik -útitársunk szerint: .egy hold bács
kai tőidet nem adnék Angliáért- — 
ellenben a klimatikus viszonyok bámu
latosan kedvezőek, egész evén át egyen
lően eloszlott, mérsékelt mennyiségű, 
csapadék, a legritkább esetben vihar, 
gyenge j é g v e r é s ' pedig legfeljebb 10 
évben van egyszer, fi. az angol vallá
sos nép, de amit az l'rislentől kikönyür-
gött. annak használ is tudja venni; a 
tal»j mind alagcsövezve van és valamint 
a mezőgazdaságban, azonkepen a ker
tészeiben is' kiterjedt mértékben hasz
nálja a inüTrágyál, meri a csapadékra 
feltétlenül számíthat és igy jóformán 
luatrma'ikai pontossággal előre ki tudja 
számítani a műtrágya hasznát. 

A világnak egyetlen nemzete se 
ezerét a kertészetlel foglalkozni éa egy 
nemzetnél «e (izélik meg akkora mér 
tékben a kertészet terményeit, mint 
Angliában, f.pen ezért a kertészet és 
gyümölcstermesztés, mondhatni évről-
évre emelkedik közgazdasági jelentősé
gében is 

A gyümölcstermesztés nagyobb-
mervii terjedésének és fejlődésének nem 
jelentéktelen indoka az a körülmény, 
hogy még annakelőlte a/, angid gazdák. 

f íEMESKSAUA 

ket net» sajnálják, mert ha a" bérlet 
esell'g bármi okból meg is szűnik, a 
befektetés el nem vész, hanem a bér-, 
lőnek, vagy csaladjának megtérül: 

A magasabb gyümölcs és kerté
szeti kultúrát üveg alalt üzi az angol; 
egyszerűen Üveggel fedeti haitatn házai 
vannak, az üveg védelméről nem gon
doskodik, mert mint említem, nehéz 
idők nincsenek és különösen London 

. és a többi nagyobb városok környékén 
kiloméiTszamra meny a vonat üveg-

! házak melleit; vannak kertészetek, jnely. 
nek 10 hold földje van üveg alalt es 
ebben jiz ecyszerü üvegházakban, a fa
lak inenii'ii szőlő, barát k és füge. föld-

' g/intén pedii: virág, földi eper dinnye, 
i és linóm főzelékek ontják a termést 
|'minden időben s a nagyvárosok ven

déglődlen egész éven át szervíroznak 
friss gyümölcsöt és zöldséget. 

Az üvegházakban hamburgi kékes, 
fekete, szicíliai é s muskotály s/ő.őfajo-
kÁ termelnek. 

tv 

Hamptoti Counban láttunk egy kü
lön üvegház,. i . melyben egy gyönyörű 
szőlőtöké áll. »a világ legnagyobb s Z ő -
lőlőkéje*, amelyei 1768. évben ültettek. 
Hamlnirgi fekete fajts. főága 40 méter-
hosszú. Egészben mintegy 300 négy-
azögmétér terüielet foglalnak el a nap
nak kiteli lombjai; és évente küríllbelBI 
2201) fűrtol terem. A fürtök átlagos 
súlya egy font Ez az egy szőlőtőke 
tehát átlag 11 i | szőlőtermést ad. 

Az üvegházakban a földet, mely
ben a .szőlőtőkék állanak, három éven-. 
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akiknek legnagyobb része bérlő, a gyü--j Icent változtatják., e célra gyeplőidet 
mólesösök telepítésétől a befektetések • használlak és Tliomás-salakot kevernek 
miatt tartózkodtak, most a legújabb j belé. Különböző höfou és jó szellőztető 
törvény szerint a hasznos befektetése- I készülékek alkalmazásával ' gyorsítják, 

vagy lassítják a fejlődési é s érést s ez 
által érik el azt.' hogy kora - tavasz tó l 
késő őszig állandóan szolgáltatnak friss 
érett gyümölcsöt és nem halmozzák el 
egyszerre a piacot. 

A szabadban levő gyümölcsösök 
inkább tömegtermelésre vannak beren
dezve, mert Anglia egyenletes klímája 
és enyhe tele kizárja ugyan a fagyká
rokai, de a linóm, zamatos gyümölcs 
érésénél szükséges nyári es őszi meleg 
nincs meg Már amidőn Doverből Lon- . 
.Ionba iilazuiik. folyton komló és gyü
mölcskertek között megy a vonat Eleven 
sövénnyel körülvett gyümölcsösök ezek 
s nz eleven sövény a hideg, sze lőt ol
daton fel van eresztve 2 — 3 méter ma-
gesr*. liógy az ültetvényeket védje, a 
fak persze sorha vannak ültetve, a fa
sorok között 3—4 sor földieper, vagy 
köszméte es rihizlibokor van berakva 
és- lókapával művelve. A szabadban ter-
illesztett gyümöter almabor, de legin
kább aszalványok készítésére használ-
lalik fel, inig az eper, egres és ribizli 
• |am« (gyümőlesviz .készítésére szolgál. 
Ebből a •jam«-l)ól hihetetlen mennyi
séget fogyaszt el az angol, mert a sok 
hus élvezete e/l mee is kívánja. 

Midőn az swxi uszdák páratlan 
vendégszerelete kiséri bennünket a gróf
ságon végig, meglátogattuk ar. A. el C . 
Wiikin Ltd. urnák gyümölcsfarmját é s 
gyümölcs-konzervgyárát. Az öreg Wiikin 
családjával - a legnagyobb vendégszere
tettel fogadta társaságunkat. Egész te
lepe föl volt lobogózva, még magyar 
trikolorral is. A legnagyobb szívességgel 
mutálták meg nemcsak gazdasagukat, 
hanem a gyümölcs-konzervgyárat ís és 
a tanulmányozás utan ga/dag uzsonná
val vendégelték meg társaságunkat. 

gélt neki, hogy itt pezsgő élet folyik máskor. 
1.. mernyi finom euknrka? Talán több mint 
Kuglernel meg Gerbaudeal. Ez" mar gyaant 
keltelt benne, de még nem volt biztos semmi
ről addig, mig az éléskamrába nem nézett, 
abol Üres pezsgős üvegek világosan el nem 
árulták, hogy itt dorbézolás volt, még pedig 
nem is olyan régen, mert a hűtőben a jég el 
sem olvadt egészen . . . Csengelés . . . Ki
megy ajtet nyitni. — .Jó reggelt cicám, de 
szép vajjty ma'< >Ohó, hisz ez t j j . — mondja 
magában. .Hát a másik hova lett. — kérdi 
szemtelenül a boltos szolga, ki alig birta ci
pelni a pezsgős boros meg sok mas itallal 
teli üvegeket, cukorkával rakodott kosarat. 
Az asszony erélyesen rendre utasítja a le
gényt, de nem árulja el kilétet. — .Sieia, 
siess, bonts mar fel egy üveget ég. hadd 
koccintsunk egyet, mert tudod régéla az a 
mod járja, hogy velem is megkóstoltatják 
ezeket a drága italokat és remélem, a szo
kást te sem változtatód meg'?. — .Majd 

maglatjuk, megkérdem az asszonyomat elö-
ézflrt* — feleli az urnö komolyan, kinek 
elég mulatságosnak tetszett, bar bosszantotta 
nagyon az egész dolog. — .Kell is az asz-
szonyodat bántani, be se merj menni hozza, 

.az alszik 10—11 óráig, éjjel 4 óra után szo
kott az csak aludni menni és ilyenkor javá
ban alszik. 7 óra van csak . — volt a felelet 
rá. — >Hat maga honnan tud ilyeneket és | 
ki rendelte ezeket a dolgokat > .Tudod 
tubicám, ne magázzuk mi egymást, sokszor ' 
járiam és jaryk -n a házhoz, meg aztán . . . . 
.pöndörit egyet a.bajuszán . . . .majd "el-
•felejtettem. — a gazdád rendelte a- hozott 
holmit, megtoldva sok mindennel,, ugy is jó 
fizető, nam törődik az avvai, hogy többet 
küldtek-e, vagy csak azt. mit rendelt. A be-
csas tapasztalatot értékelve a legdrágább 
.Madeira, borból egy pohárka árán >az 
asszony, a legénytől megszabadul.. —_Alig 

.'Hagyta el az utóbbi ar. ajtót és a további 
fölfedező kutatás még nem is igen indulhatott 

meg, újra megszólal a esengő. A ház úrnője 
boszusan megy ajtót nyitni nz ujabbi jöve
vénynek. .Jó reggeli, jó reggelt kis angyal! 
Hat te rád hol akadtak, hol termett ily szép 
virágszál? Mondhatom,Jó iziése van gazdád
nak! Különben mindigjs az volt.-'—bókolva 
lép be a marcona hentes, ki leteszi husng 
kosarát és csípni akar egyet az arcán. Talán 
mondanom sém kell, hogy mi lett érte a 
honorárium. .Ej ha! de kardes kis fehérnép!. 
— jegyezte meg a hentes — és folytatja 
• remélem azonban, hogy a zsebedet te is 
szereted, ugy mint elődöd és a húsárak föl
emelt százalékait továbbra is megtartjuk és 
felezzük..' 

• Hogyne, hogyne!, volt a válasz a hust 
átvéve, a masodikat elbocsátja. 

Harmadik volt a levélhordó, ki találkát 
*s egy-két kupica .sziverősítőt, kert tőle. — 
Végre is unni kezdte ezt a reggeli buesujárást 
és elhatározta, hogy most már ajtót Sem nyit 
a legközelebbinek, amíg mindent ál nem ku-
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Wilkin ur birtokának területe 100 acre, 
ebből 220 acre földieper és 140 acre 
ribizli (fekete és vörös) valamint kösz-
métefiltetvény, 70 acre pedig gyümöl
csös , melynek sorköze szintén ribizlibo-
korral van beültetve. 

A földi eper 2 5 láb távolságú so
rokban vaníji l ietve és 4—5 évig marad 
ef y helyb»n. a rib./.li é s köszméte bok
rok 4—5 termőágra vaunak megmelszve 
mint nálunk a szőlő, mert ha olyan dus 
bokrokban engednék nőni, nunt nálunk, 
a g y ü m ö l c s nem.tudna beérni, de a 
metszés következtében szebben kifejlett 
gyümölcs terem Ezen ültetvények tala
ját rendszeresen trágyázzák és pedig 3 
évenként és acreként tiz tonna lótrágya 
és 30O font szuperfoszfát és perugua-
noval. Evenként nyolcszor kapálnak és 
pedig négyszer lókapával, begyszer pedig 
kézikapával. A földieper beérése előtt 
a talajt behintik szalinaszecskával, hogy 
a gyümölcs n e ^ t í n t s a ar^ötdet, L e f 
kedveltebb eperfaj a »Little Scarlets«, 
azonban termelik a »President« és 
»Packston« fajokat is, melyek különböző 
időben érnek. 

A birion tulajdonosa a / öreg Wil
kin, két li.i közül pedig egyik a gazda, 
másik a gyáros. A farmon u. i. egy 
g. üiuob svi'gyíir van. mely 120 mun
kást foglalkoztat és évenkint több mint 
5000. q izl, azonkívül inét: befőtt gyü
mölcsöt is produkál és 3000 q cukrot 
haszn.il fel. 

A feldolgozásra kerülő nyersgyü-
möles nagyobb részt a gazdaságból kerül 
ki,-de vásárolnak gwimölcsut telepes 

munkásaiktól is,. -
—: ;—: -rv - - -. ., --

A Királyhágón és a 
Vaskapun át. 

m. 
A hold már jól feljött, mikor Kolozsvá

rott kiszállrutriV-a vonatból és kolozsvári is
merősömmel, aki várt rám, vég?g róttuk Ko
lozsvár széles, bosszú főutcáját. Azt gondoltam, 
végig élvezhetjük Magyarország második spe
cialitását.(az e lsőt t. t. Kassán lehet >étvezai<) 
a koloz-vari gózmozdonyu .villanyost*, hanem 
biz azt már ket éve fölszedték s csak a meg

állóhelyeket jelző táblák állnak helvükön. Az 
igaz, hogy azok aztán állnak is szilárdan. 

Mire szállásomra vergődtünk, alapusan 
elfogott az álmosság, ugy, hogy az egész 
estéből egyéb behatásról beszámolni nem 
Ludok. c-ak arról, hogy egy igei, ,élénk lor-
galmu vendéglő udvarkertjébe mentünk va-
csorázni, meg hogy .kolozsvári* káposztát 
vacsoráztam, ami igen jó volt. Másnap, mikor 
erre a vendéglő felé vitt az utunk, ismerősöm 
megjegyezte, hogy ennek a vendéglő épület
nek utcai erkélyéről nézte végig Báthnri Ist
ván, erdély fejedelme az 1575. július 16-án 
Kereszte'ószenlpáliiál levert székely felkelés 
vezetőinek, köztük a Pókai Búnak is, Jánosnak 
kivégeztetését, 

Tökéletesen igaz, hogyha az ember na
gyon kimerül, nem rendes az alvása sem. 
ítli'g aludtam pár órát, teljesen vége volt az 
álmosságomnak. Nem volt más teendő, felöl
töztem s nyakamba vettem a várost. Ahogy 

annyiban volt, hétköznapi hivatása szemetes 
kocsi húzása volt 

A rendőr-megnyerésnek ez a módja 
annyira szellemesnek ismertetett el, hogy öt 
perc alatt valamennyi rendőr (levetkőzte* a 
lovát és spriccert szorongatott kard helyett a 
markában V Y - . 

Hát mondom mégis mindamellett Ko
lozsvárnak van a világ legtfirelmesebb rendőre 
és van a világ legrakencátlaoabb cselédsége. 
Azt a vihogást, nyerítést, viháncolás!, riko-
gatást, illettenkedést, amit itt a két nembeli 
cselédség müvei az uh közönség szeme lát
tára, a gyereksereg épülésére, az mégis sok. 
És ezt a közel álló rendőr képes türelemmel 
elhallgatni, elnézni! . . . 

A ligetben a Kisszamos alkotta kis ta
von kerepelt és folyton sedert (L i. a gyors
hajtásban állandóan kanyarodni volt kényteleni 
egy motorcsónak, benne ült három tündér, 
(nem vizitündér) hanem a konyhatOndérség 
alsóbb régiójából való. A tó széléa pedig egy 
egész sereg gyerek hessegette a tóban aszkálé 
hattyúkat. Egyik-másik a pesztrájának szörnyű 
rémOldözéaére még a kalapját is utanna vágta 
a hattyúknak. 

Késő este lett, mire újra szállásunkra 
tértünk. A lengedező szél a vár katonatiszti 
mulatójából a katonabanda bécsi nótáinak 
akkord-töredrkeit csapta fülünkhöz . . . 

(Folyt, kév.) Sttrokay Lajos. 

az utcára léptem, szemb"n találtain mattam 

tátott es lalan akkorára megjönnek cseledéi 
is. Bizony nem sokáig kutathatott, mért a 
csengő újra szól. Ő azonb^ni nem megy. A 
csengő uira megszólal , de hosszasabban. Erre 
sem megy ki, Amire aztán szakadozott egy
másutánban, szóját, elárulva a konnlevőnek 
türelmetlenségéi . 

»Ej, ki lehet, ennek mégis ki kell nyí l 
nom az ajtót!* . mormogva iiiag;ibsn - -
,inegy a,, ajló felé. A léptek hallatára a künn 
levő megszó'a'.: ifjeyioi N '' hova gondol, 
fölébred az asszonya' a ok csengetésre, 
mrgkés le in egy *>ic- in< I várnom kel'eit 
az. é k s z e r é s z t . ' . drága íh be valót hoztam ma-
iának « .-• 

• Ki az»!« hangzott b.e'üVől.. . . M.jd-
t « i a elfelejtettem a je lszót- 'dt i ia íni- • k . i k a -
socskád* vár itt köon tnrálnietiéi i . A- ajtó 

"nyílik, a l.áz.-ii-.. "belép és önkívületében nem 
látva a .nyitott ajtót, megöleli é s .megcsó
kolja a-feleségét. Mariska JBIsikolt és -férje 
kárjáibsn elájul . . . Mire magához '.ere, ki
békülve urának megbocsát . ' Belatu, hogy 
mindennek ő y p l t a z í l k a : a tükörben meg
látta maját és mégijedi, ennyi vo't az ettesz. 

Ettoi kezdve igazi • bo ldogság . honolt 
házában. 

Mátyás k i r á l y lovasszobrával. Csakhamar 
mások is kerülgették velem együtt a szobrot, 
akiktől rögtön tudtam, hogy közös ügy hozta 
veiéin össze őket. t. i. nagygyűlésre gyűltünk 
össze Kolozsvárra. 

A gyűlésen kívüli ioöt sem töltöttem el 
üldöcélés-el . Megnéztem régi nagy idők, sötét 
mu'tak sok e m l e k é t r maradványát. Az egyiket 
oVzi a Jtegyéle't, a másikai - az utókór birói 
t iSs lé , mint! a multak bűneinek tanújelét . . . 
Megnéztem .1 várhegyet, melyen ma is meg
szállott katonai erődítmény. . é s kitoo. iszti 
'mulató van és ragyog a fekete-s.-r^a szuiek-
tő l . AZ.egyik eiKoiekf't^rS Való helyen 3—4-
baka rngőlabdázotl a mára kuk-szabályai sze
rint.-Akkorákat rúgtak nagy rikkantások ki- -
sereiében a labdába,- 'hogy majd kilukadt 
bele : i tiakanc-uk. Aztán megnéztem a Vác 

-rosjigét'el. Itt árra a^tipasztalalra jutottam, 
hogy Kolozsvárnak van n világ legiltrelmesebb 
rendőre, (pedig a mi győri rendőrségünk se 
kutya) es van a világ legrakancátlanabb cser 
léd*é-.*TJIér például magam láttam egy szo
cialista tüntetés alkalmából itt nálunk f.lyfir-
b-'ti. amikor a legizzóíib hangulat közben, a 
legfenyegetőbb helyzetben is nyugodtan ma
radtuk az ez- alkalomra tmeglovasitolt rend
ő r e i . , sőt a szocialisták j»wlóró'l leszedték 
őket egy-kettőre, és egy zokszót nem Kallat-
ták. Ügy volt; hogy a várakozásban levő egyik 
rendőrnek neki esett az egyik v ö r ö s n y a í k e n -
dős. átnyálábolta a lábát és derekát ezen 
szókkal: 

• Héj, János bátyám, hát maga a z ? 
Gyüjjöu le--az -istenit arról a »szemetes -ge-
béröi«: Igyunk.'egy. spriccert. S iu«.r akkorra 
•leszerelték -* a .szemetes- gebéről* -őkelmét 
és nyomlak kezébe a spriccert. Gibének ugyan 
nem volt épen gebe a lova, szemetes "pedig 

H Í R E K. 
Berzsenyi Jeni beiktatása. Dunántúl 

minden vidéken, de különösen Vasmegyében 
lelkesen készülnek Berzsenyi Jenő dr. volt 
orszgy. képviselőnek az egyházkerületi fel -
Ogyejöi állásba való beiktatására. A egyház
kerület nagyírde nu regi vezetóférfianak adja 
meg az ünneplés nagy tisztességét. Vasvár
raegye közönsége pedig közéletének -cy'k jeles 
fiát. ünnepli az uj felügyelőben. Nagy küldött
séggel vesz részt az auj-usiius hó "Bán tar
tandó felügyelő beiktatáson Vasvarmegye tör
vényhatósága, valamin' a vasmegyei ösSzes 
egyházmegyék. A beik V isi F ünnepségre az 
előkészületek már lalyamatban vannak. A 
programmot már megáMápitották.A beiktatás 
mint jalezlük, az egyh.izksr8'el rendes" győri 
közgyűléséé P7, ev. It '.ipbiniban tesz, ahol a 
itiszmagyaros. küldő! Ise/ek reggel " K Í I C I I C órakor 
gyü ekézitek es a .sz.várás eredményének 
bejelentése utáii "kiil'iiiHl-eg ittj'iö hívjál; mag 
az'uj felügyejót a-közgjüléá sxihé elé, ahol 
Gynrátz Kei éne püspök m-g»(: J-zi. elfogadja e 
a megválasztást Igeelö" va'asz otán » fel-
ügye ő leteszi az eiküt. mire az egyházkerü
let nevében főtiszt. Gyurátz Ferenc plspök 
üdvözli. Az üdvözlés után az uj felügyelő 
székfoglaló beszédet mond és átveszi a gyű
lés vezetését A btikta'tás ni képviselve lesz az 
egyetemes ev. egyház és .. a dunántúli ref. 
egyházkerület, valamint a többi egyházkerü
letek is. J~Z 

Géfin Gynla primiciája. Géfin L a j o s 
dr.-nak, varosunk nagyrabecsült "és közszere
tetben álló .tőorvnsanak fia Géfin Gyula, 
-pappá, szeiiteltetése után a mult vasárnap 
tartotta első miséjét Horváth István nagypré
post manuduktorságá mellett. Ebből az alka
lom....: a nagykiterjedésű rokonság és jóbarátok 
tömege tölte meg a templom minden zugát 
ós hallgatta az ifjú pap ájtatos szent tevé
kenységét. Pálinkás Géza esperes volt ar. 
egyházi ünnepély hitszónoka. Istentisztelet 
végeztével,. mely délelőtt 10-től' 12 óráig 
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tartott, az itju pap szülei dioerl adtak. melyen 
az aléld) felsoroltak Toltak jelen : Horváth 
István nagyprépost, Hollosy Bupert apat, 
Pálinkás űeza esperes, dr. Kros József szemi-
oanurui vicerektor, Markovit- S. kenyéri 
plébános, Göttmaiin Bódog, Takács. Marton, 
dr. Porkoláb Mihály, dr. Stadler Tivadar 
Kelerq»n Ti>idar, Lóránth -Gyula, llanrilg 
J á n o s , dr. Deui.-ch Saiuu, dr. Salzberger Ernő. 
Simon Sándor, Szarka Jo.-ef. Szarka Valér, 
dr Hübner János, Szalay János stb. A ven-
d«gek sorában tflibb lelkösröntó hangzott •! 
e- délután 6 Viráifc maradt együtt a : -.r-.i-.i_ 
kedélyes diszkurzus és poharazás közölt. 

Gyász. Folyó ho 7-én égj szép kori élt 
úrinő hunyta szemeit orok alomra, ezáltal 
gyászba bontva a Boda- es Miskolczy-Ceala-
dókat."A me.boldogult unió özvegy radoczi 
Boda Józsefbe szili uagyalásonyi Uarcza 
Maria, aki 73 éves korban búcsúzott a földi 
eleitől, hogy szeretettem I odaát, az örókké-
vatofágbaii egyesüljön. Temeteké tegnap dél
után nagykiterjedésű előkelő rokontál »» 
ismerős részvételével ment vé^be Vönöczkön, 
ahol a család sírboltja is van. Benne dr Boda 
Dezső budapesti allamreudőrségi főkapitány 
édesanyját gyászolja. 

VI .vármegye árvahálában hét ala
pítványi hely tiresedelt meg. , Ezen helyekre 
e ho 5-én jart la a pályázati idő. a bsruu-
latn levelet is bemutattak az alapítók. E hr» 
ait-áu ítéli oda az igazgató választmány, a 
helyeket. 

Űnnepiértéí . Gosztonji József karakói 
és Moinar Jo/sef jano-hazai lakosokat a csend
őrség feljelentette a c/elidouiölki kir. járás
bíróságnál, tekintettel a klhágasi törvény 5tí. 
Ji-ara, mivel • isarnap Janosh'azan keresztül 
vasal és bttzál szállított 

A nemzet a i e | é n y .napszámosai . 
Nap uap Mán latjuk, hwgy minden vonalon 
minden refidti-raagu hivatalnoknak, hivatal
szolgának, napidijastiak. utkaparonak stb. stb.— 
nek ha fizetését nem is en • ilk. de kapnak | 
drágaságí- pVulekot. csak éppen a községi es i 
hit felekezeti tanítókról felejtkeznek meg — I 
készakarva. íme egy ujabb példa! Igyik fő- I 
városi lapban olvas-uk. hogy a 'bacsmartu- i 

.üosi kózségi iskolai tanítók, a . nagy drága- I 
•.-ágra való tekintettel wr -köz-l-gi képviselő- , 
testületté! fizetésük felemelését kérelmezték. ' 
A képviselőtestület elutasította: a kérelmet I 
azzal az egyszerit, kedves, de_. rendkivöl j 
jellemző indokolással, hogy hu nem tutinak ' 
megélni fizetésükből, menjenak kakilni. j 
Na neked kultúra! D" neked is. szegény ! 

-tanitó! Dolgaid.grtndjaid szaporodnak; ilyen-
olyan egyesületeket támogatni, nekik rendel

k e z é s r e állani palroi.a/-' kőtelességeéhti van 
teve: de hogy a ueh'éz megélhetési viszonyok 

. kfizö'l állásodhoz itlöéu hogyan tudod maga-
Űn ás családodat eUátiíi. ívermekeidet tisz
tességesen iwve.ltii, azzal senki , /ejn • 'a -.. 
hanem olyan lónak tartanák, nie'y agy is 
elege; litiz. de azért ülik. Oh. bezsindelyezésré 
érdem-- fejek ; . . . * \ 

Drágasági pótlék jegyzőknek. Pápóc, 
Szsntmiklosfa, Rabakec-ked és Kenyéri köz
ségek a tegnapi napon fartőit, képviselőtestü
leti köz-vnie-en-*:gyh.-.u*ül»g Sebesfeny Izidor 
körjegyzőnek- éri 510 korona.. F.rő.-s Sándor , 
segédjegyzőnek evi .100 korona di ágasági 
pótlék'oi szavazott,meg." 7 

Halálozás. Kolossá Ferenc inagyargen-
csi körjegyző gyászát jelenti híradásunk. 
Apósa, Knapp József, f. h.i 3-áii 8ö eves ko
rában elhunyt Sárvárotl. A megboldogult halálá
ról :il.!ii-;,-.:.-'é,'!-!e-- !:::p*rj!u A'u'irr"ak 
ugy a -aj.il, va.ailiVli.1 az. • ' ) • . . • . - r - i í .« .ag 
nevében is fájdalommal jelentik a : legjobb 

ferjnsk, atyának, nagyatya, apósnak as rokon 
nak Knapp Józsefnek fulyo.ávi augusztus hó 
3- an éjjel 1 órakor, a haldok.ok szentségeinek 
ájtatos felvétele után éjeiének 85-dik evében 
törtem gyaszos.elhuny.át. A boldogultnak htilt 
teteme f. ho i » . délután 4 órakor fog a 
rém kath vallás szsr.art.is:.! szeriül a s á r 
vári n.kertben ó ié . nyugalomra helyeztatni.' 
A boldogultnak ielki üdvaert az engeszteli 
sreiuiii-e áldozat f. ho yen reggel 7 órakor 
fog a Mindenhatónak a plébánia templomban 
beniutatutni. Sarvar. t » I A augusztus ho 3-án. 
Aldas «» Iwke hamvaira ! öáv. Knapp Józsefne 
szui. Náuiétli Anna neje. Knapp Kamiin. Anaa. 
Boza. Joztl gyermekei. Kolossá Fertnc. Fekete 
Iguac, Szalay Gyula vójei. Knapp Jozsefné 
szOI. Szakony< l.idi meuye. Kolossá íren, Iván, 
K - i . t Aladár. Margit. László unokái. Fekete 
Gábor. R..ssi, cr Szalay l.a-zló, íren auokai. 

-CgigányléjalitázI Lapunk mull heti 
szamában közöltük, hogy néhai Sarküzy Gaza 
cigányprímás zenekara egy műkedvelői előadá
son, meiy a megboldogult prímás és a zene
kar elhunyt cimbalmosának Özvegyei és arvai 
javára rendezett, a közreműködést megtagadta, 
illetve csak ugy akarta eljátszani azt a par 
dalt, melyre ftlkérttett, ha a zenekar tagjai
nak a kOzremiiködtsért külön megfizetnek. 
Természetesen a cigányzene az előadásról 
elmaradt Mi a hírt minden koinmtntár neikul 
leközőltBk s akiket illetett,közfllök senki sem 
reagált ra. Ellenben Hírünk az idegeuben 
vis-zabangra talált. Füredi Kálmán, a papnak 
kiváló cigányprímása ad kifejezést az itteni 
zenekar magatartása feletti megbotránkozá
sának. Füredi levele igy hangzik : 

— A tekintetes- S/erkeszlő ur bicsrs 
lapjában olvastam, hogy az odavalé zenekar 
miként jart el a jólékonyoéla előadás rende
zőivel szemben. Mintbogv en megtudtam tenni; 
hogy Papától tizennégy emberemet elszállít
tassam Czellh" Sarközyt kikísérni, az odavaló 
zenekar nem. erdemei mást, mint minden 
üzletből kitiltani. Kerera ezt bec-es .lapjában 
közölni. Tisztelettel Füredi Kálmán I. zene 
karveze tő . - •• . 

Láthatják lehat cigányaink, hogy valóban 
tulna-y cigányságot követtek, el,* .mert a 
saját ivadékuk is palcat tör lojtŰisuak éppen 
nem minősíthető viselkrdésOk fOlott, 

~ Gondaokzáj alá helyezés. A szombat 
helyi kir. törvényszi k Szőke Pál vönöczki 
lakost, elmebeli gség miatt gondnokság alá 
helyezte. • . . v 

. Tendéglő-veteL Horváth I.tván vasvari 
vendéglő- .megvásarolta Szabó Józsefnek a 
Kossuth Lajos-utcában a Mayynr Királyihoz 
címzett véndéglőjei 62 ezer kuronaéri. 

- Oynjtogató gyermek. Horváth. Antal 
alsósági lakó- hasounevü 13 éve.- fia f. hó 
4- én a Marcal, folyó inetletti mezőn kukoricát 
autóit.' A tüz azonban tovaterjedt és belegyu-
ladt Hubert Sámuel vendeg)ós száraz szalma-
'trágyájába, mely teljejcü'' le is égett'A kár 
mintegy 60 korona. 

osztják be. A Székesfehérvárra nézve nagyon 
-ervliues intézkedési hamarosan végre fogják 
hajtani. Mint értesülünk, a Székesfehérvár V. 
honvedkerület már ez ev novemberébea 
megszOnik, azonban az ügyek elintézés*, 
illetve mas kerílelhez való átutalás~r*gett a 

: kerülethe^néosztott tisztek, j ö v é év március 
1-ig^ ottmaradaak. A kerüléV megs^ilnéséval 
miati>:y 50—60 tiszt fog eltávozni Székes-
fshi rvarrél. ~ Ü L ^ . 

EZ se mindennapi. Ritka eljegyzés tor-
j ténl a napokban Gerceu, mely ismét csak azt 
! bizonyítja, hogy az elhunyt Jokay Már koszo-
' ras írónknak mennyire igaza volt, mikor á 
I saját példájával bebizonyította, hogy .öreg 
| ember nem ven emb*r«. Boros (Sicki) Istváa 
; 70 eves gazda jegyet vallott a 72 eves Hor-
I vath Lujza hajadubaal. Néni tudjuk, hogy. 
! nieanyiben igaz. de a res<z uyelvt-k szerint-a 
I gerceiek mosi iilegilretödötten enekljk:Nincsen 
' csillag . . . Ifágyne. mikor .nemcsak a flata-
I lókra, de az inmét fiatalokra is sor k e r t i 

e- a llymeii láncai k.ize tarij.ik meg mindig 
i iiiletve ismét tiatal lejec-kejüket' 
, As erdoori i s vadár i szakvlgs|ák 

október 14 en es az erre következő napokon 
Budapesten, Pozsonyban, Besztercebányán, 

| Miftkolczen, Kassán, Marmarosszigetvn, Ko-
| lozsvart, Brassóban. Nagyszebenben, Temes-
| varott, Pécseit es Szombathelyen a vármu-

gye székhazában délelőtt 0 órakor kezdőd-
I nek. Akik az erdóőri vagy vadőri vizsgát le-
i tenni óhajtják, az erre vonalközé engedelem-
. ert a szükséges kellékek bírásat igazoló hi-
: zonyitványokkal felszereli folyamodrányukat 
i szeptember 30-aig ahhoz a kir erdólelügyelíl-
| seghez nyújtsak be. amelynek székhelyen a 
I vizsgát .letenni kívánják. 

Czelldömölkön a Gyár-utcában a 
i volt BenkŐ-féJs major szabad kézből 
| eladó Bővebbel Hirschenhansen Dá-
j vidnal Nagysltkén. 

jNotturno. 

Halottas hazkól néz két mely szemem. 
Halottas ház fáradt, csöndes fejem. 
Halottas házamban jajgató sirám, 
Halottas hazamban éj ; örömtelen'..* 

• ' y ' : L _ . ^ . _ • ••' 
"A, ravatalnál két szál gyertya ég' 
' A na'valaloti ineggyil.knlt m e s é k . -

Hahó ! Az éjben jöjjön valaki ! ' 
Magam vagyok : a félós egyre tép. 

AZ^blaküv.g — hah — miért zörög? 
A gyertyafény mért reszket csapkodóan? 
Hahó! KTjár itt? HahóTmért huhog 
A halai madár a hfls folyosón? ,• . • 

Ki hal meg itt? Ki hal még meg ma itt? 
Uram, nagy Isten küldj ma- valakit ! ' 

A Sági-utcábau egy 
ly a helybe, .•Igábi-. 
.letétbe. Béniié^, égy 
apróság vau. Igazolt 

Talált ritekü.1. 
ritekül találáltatott, mi 
róságnál helyeztetett 
zulcs-csoíno "és egyéb 
tulajdoni isa**a! veheti. 

•egsEflntetett honvédkerfiitt. A véde-
rőreform imézkedése szerint a honvedkerületet 
uj neoiztast nyernek, amelynek eredménye 
a? teák hnjv. a -sséke.fehérvari V. honved-
keiu.tt, • iiit^he.'. JKÓrmViid is ''ur;.«i«, m-^. 
szűnik, azaz a budapesti és szegedi kerületekbe 

http://-.r-.i-.i_
http://-aj.il
http://szsr.art.is
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B Ú T O R O K 

I H:<iók, flHMllök.t:n-.'..|:;'k. -yiinii..k, 
teljes szálloda, k^£háx t.vt*ft4^'* %• 
kastéljb**rtjiid / . - • • 'K . 1 r**/!u-
to ivk . szA::yvnek. fügsrtnyflk, e-itl;--
rofc- Z'iii/i r.ik üz^UiitálliAh bárhová 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy bntcralbam 1 K. 

Teljes h.-r- i u l r / i - 1 . - ; titazó-mínták-I ka! üjatentetea küldetik biihovi. 
M O D E R N 

s 
L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 
m Budapest, i V . Gerificzy-n, 7. | j 
Jg% (Központi városháza mellett.) ±á 

ISladó ház. 
A Kórház utcában 'evő 

n<úDnan épült ház mely STP 
3 szoba, konvha, éléskamra, 
üveges veranda és a hozzá' 
s"ükfrgts uiel'íkTli • \ i i f i a M 
szép nagy kerttel azonnal 
olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerheti, 
lapunk kiadóhivatalában 

Értesítés. 
Mindenféle díszes ruggyanta-

<gu7nmi-> V> Iv .gzőt tVslekezőpániá-
v.d. szániozogépel iparosok, keres
kedők. Q^yvódek. peiizintézetek, 
egyletek, hivatalok, községek r.-szére 
legolcsóbban k-s/it az RlxA Czég-
hdi Ruggyantabélyeiaőgyár Ceglé
dé-' . 10 KorofláuJelüli rendelésnél 
» rendelő 100 drb pTgahietltnév-
jeiíAii kap. tetszés s/eri'.iii betű el. 
rgyancísak . különféle reklámtárgy 
kapható. Ulnzók es h Ki képviselők 
I I I . - I L ' H * jutalék ou!!."! fe'' életnek. 
Tes-ék árjegyzéket kérni 

a 

í Hornyolt cserép 

é géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Gyftrgvné 
téglagyárában Czeildbmö kön. 

Hornyolt cserép ! r-udn\Jű K. 

Tartósságéit szavatolás. 

m / a r x B r a B a a a a w a M a a n i 

V É T K E Z I K 
aki maradi és csak ahhoz van 

bizalma, amit már ismer!! 

Tegyen kísérletet a 

S Z A N T Ó I 
természetes savanyuvtxzel ha beteg 
és iirya, amikor egészséges , hogy 

ne legyen beteg I 

K.rős kalciumlartalma miatt 

gyenge gyermeki* 
a leghasznosabb csontképezó asz 

taU itala. 
Melegített állapotban tüdőbetegek 

részére kitűnő gyógyital. 
A pontos, rendszeres emésztés leg

biztosabb szabályozója.' 
Háztartások részére nagy palackok
ban is kapható hat mely füszerüzVtbe 
Ahol nem volna, forduljon a leg

közelebbi főraktárhoz. 

Főelárnsitó: 

Heimler Adojf Fiai 
iüszerkereskedése Czelldömőlk. 

lakhelyiségébe ha 
többet nem is. de 
a legszükségesebb 

bútorokat beszerezni. — Ezt teheti annál inkább, mert 

Czelldömölkön a r.k. templom mellett (Gayer ház) levő 

óriási választékot talál uurv egyszerű mint a legtinoniahii árukban, szőnyegek, 

függönyök, ágygarn'iturák, bőröndök, utazó kosarak, erszények, kéfeáitik, fésűk, 

hajdis/.ek, .bajuSzkótó*. pipere és todrászati cikkek, gyógyszappanokkics inyben 

és nagyban, hallatlan olcsó árban, részletfizetésre is beszerezhetők. 

Teljes l a k - é s konyhaberendezések. 

Vasutas kézi táskák valódi bőrből, nagy. választékban, olcsó áron. 

Különféle gyermekkocsik kaphatók: 

Klappsr Fülöp aagy bútoráruházában Celldömölkön 

I 
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A Z Ö R E G E M 
i- mindig az! mondta,.hogy szeplő* >l-
Ozé,ére. valamint finom." p*ilo, Mt es 
tehet leiotaleré t* •»< (Óvására nincs 
jobb' -.-.tppan. mini a világhirO. •Stecfci n-
pfrrd. liliom oo-zappan Vedjesye >Ste 
ekanpférd. ke-, ii B-ifm. i n «•: - O . c c 
Teisclesn a/E. Kapható tniod.ii ajusj 
•zertar. dnxu.ria. id»i»y>-r e» mindené 
szakmába vagu U/Jelb. Darába bO 
6 tér Hasonlóképen c-<«i; alnvau beválik 
a Bergnunn fél-.Ham ra. iliomtejkrérn 
fehér és finom HÓI ke»>k m grtvasara. 
annek tubusa 70 fl! .mindenütt kapható 

I I ö l ü v e k e t . 
a L ̂ tiiai.h drv.i! _sz> rinl havi 

^_4_loioii,':.rt 

f é s ü l ö k . 
Mulatságok, avagy egyes 

alkalmakra a legpontosabban 
végzem a íi-ii'ési megbízást 

\ hölgyek szíves pártfo
gását kérve 

—kivl f t tiszteletűd 
N=meth Emília 

IVHdöniótk Her/.--nyi-f"!e há/ 
il'ostával s/embeu l 

A mesterdalnok . . . 
Cipóm szép és tökéletes" -- • 
Reane járni élvezetes 
Mert hu cipót i 7egz«-k, varrok. 
Rajt1 van 

kaucsuk sarok . . 

l ó k y Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ő l k . 
S l r k ö r a k f i r : Szentháromság-tér 
: Kűfaragó-:e!.p : Kti-utca : 

Homokkő-, márvány-, g l n i t - és 

syenii sirfcöraktár. 

Kataszteri fcdmúréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
Ejnletoua át és mwu^M««tt javításokat 
el ío d ido.-. és azokat jatanyosáron készítem. 

• Daráló 
maiőm 

motor-hajtással 

birtokosnál Alsóságon 

A Z O N N A L E L A D Ó . 

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK 

Föraktaros: Gayar Gyuia-cen CzelldörrOlk.1 

Ssalay Syala bme&szési *á'1 lata Caelldömölk, Sági-ntca, 
,N-<ey vála ' l i a ; i tk'- ••».» Intíok díszes érc és fakopörsókat, 

.. "• kos/iii'u'snt .és rriiridétra ti,wiiitki'ze»tii»g szükséges cikkeket.— 
fliillaszáliil.isi s mimien *»syéh un -bízást -i legnagyobb' gonddal, 

pontossággal M-.ezek ni'.v. hogy a ^ y a a z o l ö családnak.'-akár: helyben, 
akár •viiiékeii, tniröl senrkell gondoskodnia 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a li ^'díszesebbekig elvállalok és 
azokat a kegyeli! Hiesradásáva'. végzem. Havatnlokat felállítok: mely 
célra pompás díszletek illának rendelkezésemre. 

Városunk vidéke -n.. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vágyók mély tiszteléttel 

Szalay Gynla asztalos, CzeMótriöík, Sági-atca. 

Xybmator Dinkgreve Nándor »• lányiróre l«rend,-..-u könyvnyomdájában CzelldSmO'k. 

http://tniod.ii

