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Dr. Köszály Tibor ur már többszörös
családapa volt ngyan, hanem azért még egy
általában nem vetette meg a kalandokat,
amelyek pedig férjek, és kivált apák számára
tudvalevőleg tilosak. Ha, kopasz tarkóján fé
nyes cilinderkalapjavai, keztyOs kezében ezüst
gomba sétapálcáját forgatva, peckesen végig
sétált az utcán, bizony nem egyszer gyorsí
totta meg a lépteit egy-egy karcsúbb ruha
derék, dus hajkonty, vagy csinosabb boka
láttára. Ilyenkor Tibor ur kidüllesztette a
mellét, a nyelén ragadta meg a sétabotját és
halkan fütyOrészni kezdett, mindezt önkény
telenül a karcsú derék, vagy csinos boka lát
tára. És igy sietett a bájos ismeretlen után.
Hogy az ismeretlenből olykor ismerős
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séglethez mérten éppen csak elkészítse
munkáját, áruiból életét fentarlhatja Ez
az irány legkezdetlegesebb stádiuma a
nemzet-iparos eletének. Ennél a pontnál
a nemzet-iparos meg nem állapodhatik,
mert a nemzetállam ennél többet követel.
Követeli ugyanis azt, hogy minden ipar
termékében a nemzet karaktere, jellege
tükröződjék Vissza. Minden ipartermék
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a nemzet sajátos szokását adja vissza
ugy, h°gy ekképpen a belföldi fogyasztóminden igényét kielégítve, visszaszorítsa
a külföldi ipar jogtalan betolakodását.
Ezen törekvésben az iparost ama tudat
nak kell vezérelni, hogy exsel a nemzetállam nagy eszméjének, anyaöl *• k" tn ralis céljainak
megerősítéséhez fog
hozzájárulni.
Hogy ekként az egész iparososztályt
a nemzet öncélja irányában és szelleméhen átfordíthassuk, nom elég ennek
eléréséhez csupán az, hogy az iparos
iTm nemzedéket mesternél leendő hoasszabb vagy rövidebb ideig tartó gyakor
lati tanonokodásra, inaskodásra szorítsuk.
Ezzel a rendszerrel csak minden tálalt
8 öntudatnélküli modern rabszolga inuukáshadat nevetnénk,
A mai kisiparosnak az Ólat nehéz
1
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Elvállalok minden e szakmába vágó
munkát, ízléses és tartós kivitelben.. —
Vidékieknek postai megbízás mellett
vállalok és készítek.

Sfiriíliinrim:
.
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lett, az K.iszaly Tibor ur hódit* tehetsegének és tekintse szerencséjének, — magyarázta
az érdem*. Hogy azonban a kaland olykor a emelt hangon — minden hölgy, akar asszony
gavallérra nézvést ilyentéle bókokkal végző akár pedig leány, ha olyan disztingvált úri
ember, mint én a lábaihoz akarja rakni a
dött, mint:
hódolatát?
— Arcallan '
A kassinóbeli barátok természetesen
— Mit tolakszik ?
— Az aranyláncomat akarja letépni? jóízűt mulatlak Köszály barátunk méltatlan
— Rendőrt hivők, ha tüstént el nem kodó kitörésein, de azért egy részük nyíltan,
takarodik, azt viszont a hölgyek bárdolatlan- másik részük titokban mindig helyeselte a
ságának és hiányos szépérzékének kell tulaj merész aszfaltrelonnálor nézeteit.
Ámde Tibor ur csupán férfi tarsaságban
donítani ; már t i . Kószálj ur vélekedése
szokott ilyen randái módon beszélni a* aszszerint.
A nők, szerinte egyáltalában nem viselik szonyokról. Oh. hölgyek kőzött gyöngéd volt,
maflákat ugy, ahogyan az a huszadik tzázad mint a bársony és sima, mim a kigyó. Nem
csoda, ha kigyomódjara tudott beférkőzni •
felvilágosult gyermekeit megilletné.
— Mit beszéltek, — fakadt ki néha a női szivek sziklai köaé.
kaszinóban « jfflf
előtt, miU><feeszéltelc_L
Ilyen sziklásai*Q hölgy volt- a többiek
nöeniancipaciórol, vagy éppaa szabad szere kőzött Bukorka Milialyné is, a szép ét
lemről, amikor a nők egyrésiében ma még szőke özvegy. És nem utcai vad volt, ahogyan
annyi intelligencia sincs, hogy meg tudná ér Köszály as aszfalton kezdődő kalandjainak
teni és becsillnt, mi az egy férfi, egy idegen hősnőit nevezte, hanem szelíd házi galamb
férfi odadása! ? Hisz, egy ismeretlen embert, Bájos éa lekötelező módon, kékaaeaat és
aki azelőtt sohasem látott bennünket, egy vöroshaju, szóval a kis város szerelmi fogal
csapásra meghódítani a legnagyobb dicsőség, mai szerint valóságos istennő. Egyébiránt va-

kony vkotészete 8 1 0 M B A T H E L Y ,
BeMkátor, 5. n . (Kolompár-féle ház i ' I
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titotta el mesterségét.
Bgy nemzet-iparos lelki szeme előtt
nem tisztán az a törekvés lebeg, hogy
megrendeléshez, avagy a felmerülő szúk-
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iparos-osztályban sokkal éberebb aoemzetállaiu tudata. Tanult iparos sokkal
inkább tud fölmelegedni az osztályérde
kek fölé s mint ilyennek sokkal maga
sabb és szélesebb látóköre van a nemzet
öncélja, feladatai terén, mint olyannak,
ki műiden szellemi táplálék nélkül sajá-

A nemzetállam kiépítésének nagy
munkája szempontjából az ipart illetőleg
első s tán legfontosabb feladat a szak
oktatás szervezete. Tanult,
iskolázott
kisiparos-osztály egyrészt ipari termé
keinek előállításánál nagyobb eredményt
tudhat elérni a igy könnyebben versenyre
kelhet a belföldi gyár- és külföldi iparral
szemben, másreszt iskolát járt, művelt
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sssrtat

szakoktatás.

Hodászy

h e l y i é r d e k ű

——-Segédszerkesztő:

Az uj ipartörvény tervezetében lé
nyeges helyet foglal el az ipari szak
oktatás, melyre Kossuth Ferenc keresk.
mini«zter kiváló súlyt akar helyezni. Az
iparosok ingyen oktatása, hogy szak
tudásuk, ^cépxellségOk fejt6djenr~gtyin~
figyelemretnéltó momentum, mely hivatva
van iparosainkat és igy iparunkat is
jóvalta magasabbra emelni.
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Dobozok, diszkötések, arany betenvjumás, irat
tartó, képkeretek, és papirkeretak ipassepartu')
»U>. munkákat nagyban és kicsinyben.
Levelekre azonnal válaszolok.

Szombathely.

•
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küzdelmei közepette fizikai lehetetlenség
annyi időt szentelni magának, hogy
tanutóját modern nemzet-iparossá nevelhe.sse. '
,
V* , '
Ha a—kiwparos-osztáiy egymaga
gyenge, képtelen erre a feladatra, —
álljon oda melléje teljes erejével a ma
gyar törvényhozás.
A múhelybeli oktatást a mesterre
hagyjuk. Azt majd'«1 végzi ó. Az iskolai
(iktatás magának a nemzetnek: a tör
vényhozásnak kötelező feladata

apró tejüeknek is, hogy az iparos nem
nézj, vájjon az anyag, — átit fel akar
dolgozni —TBép-é, rttt-e, alacsony-vágy
magas" °zármazásu-e? Csupá"n arra tö
rekszik, hogy mindannyiunknak használ-,
jon s ŰZ emberise^ millióit étellel, itallal,
ruhával elláthassa.
Az elhintett magvakat szabadjára
nem hagyhatjuk. Azokat ápolnunk kell,
hogy gyökeret hajtva, a középiskolákban
törzsekké, a felsőbb iskolákban egyete
mes, terebélyes fákká növekedhessenek.

Az iparoktatás szerintünk két irányban fejlesztendő, még pedig általános
és speciálisan szakirányban
Az általános irányt a népiskolától
egészen a legfelsőbb iskoláig meg kell
honosítani. A mai élő nemzedék minden
egyes tagját — sajnos — nem lehet
megnyerni az ipar tántoríthatatlan hí
vének. Meg kell hát akkor nyernünk a
jövő nemzedéket! A nemzetállam örökké
élő organizmus, mely nem csupán a
jelenért. Inneni a jövőért is él. A jövő
pedig ott van az iskolában.
Már az elemi iskolás nebulónak
fejébe is be kell oltanunk az ipirsi fog
lalkozás tisztes, becsületes, nemzet- é s
életfentartó voltát. Meg kell magyaráz
nunk ezeknek az apró gyermekeknek is,
hogy az iakolateremben minden, amit
szemük lát, kezük érint, amit magukon
hordoznak, — a kérges tenyerű iparos
izzadtságos munkája; nélküle nem léte
zünk, mert ó maga a természet. Sárból,
porból, piszokból, hulladékból alkot ó
természethez hasonló szejjiet, eszményit.
Meg kell magyaráznunk már ezeknek az

A kÖfÉpiakulákbaii az ipar általános
ismereteivel, annak nemzeti missziójával
kell megismertetni az ifjúságot E tan
tárgyat kötelezővé kell tenni a közép
iskolákban. Az általános ismeretek elmé
leti tanítása mellett különös haszonnal
jár ipari műhelyeknek, telepeknek meg
szemlélése.

gyooos asszony, aki zsurukra járt és zsu r ó 
kát adott Kőszály- is zsoron ismerkedett
meg vele.
Tibor ur felesége, aki bizonyára egyike
volt a legjámborabb éa legkevésbbé féltékeny
asszonyoknak, természetesen még csak nem
is álmodta, minő érzelmeket ébresztett fel az
urában a szép Özvegy. De ha tudta volna is,
tatán akkor sem ért volna vele semmit, mert
Kőszály alig néhány találkozás után már
olyan szerelmes volt Bokorkánéba, hogy ettől
a szerelemtől, ugy lehet, még tulajdon hitves
társának a közbelépése sem birta volna
eltántorítani.
— Soha, — ismételgette magában Tibor
ur — soha még ilyen gyönyörű szőke hajat!
És micsoda fejedeimi alak ! Micsoda feje
delmi alak!
A fejedelmi alak . azonban méltóságos
föllépésében 19 fejedelmi akart lenni, és hideg
részvétlenséggel hallgatta régig legújabb ud
varlójának veszedelmes Ömlengéseit, 8 ezzel a
taktikával természetesen csak annál inkább
felkorbácsolta Kőszály úrban az alvó oroszlánt
Végre egyszer, a harminckettedik talál
kozáson megnyílt a kőszikla Prózaiasabban

szólvást Özvegy Bokorkáné kapitulált Húsos
arcát a legyezője mftgé rejtve kimondta a
rég lesett szót

Az iparoktatás másik nagy utja a
tulajdonképeni szakoktatás ipart űzők
részén*, minden fokon ingyenes taní
tással.
Alsó-, közép- és felsőfokú ipar szak
iskolák létesítendők. Alsófokuak az or
szág minden városában 8 nevezetesebb
községekben, középfoknak minden na
gyobb ipari gócponton, felsófokuak az
ország geografiailag felosztott nagyobb
területein állitandók fel. - A tanrendszer megállapítása és az
iskolák belső szervezetének részletes tag
lalása ezúttal nem feladatunk.
Annyit azonban szükségesnek tartunk
kiemelni, hogy es iskolákban a gyakor
lati irány mellé az elméletnek is helyt
kell adni. Fontosnak tartjuk, hogy az

— Látogasson meg, kedves Kőszály hol
nap a lakásomon. Várom d. a négy órakor.
Tibor ur akkorát szeretett volna ugrani
örömeben, mint a bakkecske. De nem ugrott,
mert ez feltűnő lett volna, ő pedig minden
áron kerülni akarta a feltűnést. Ez a találko
zás az ő kettejük titka, s ez a titok édes, ez
a titok boldogító.
Szivében ezzel a boldogító tudattal,
zsebében a névjegy tárcájával másnap délután
pontosan négy órakor becsöngetett a szép
Özvegy lakásán Kőszály Tibor. A szobaleány
ajtót nyitott
— Itthon van a nagyságos asszony ? —
kézdezte egykedvűséget erőszakolva magára
a látogató.
— Itthon van kérem, — felelt a szoba
leány. — Kit jelentsek be?
Kőszály elővette a zsebéből krokodilbőrutánzatu tárcáját, s előkelően hanyag kéz
mozdulattal névjegyet húzott ki belőle.
Jelentse be . . . vigye be csak a

~ —

egyes "szakok gyakorlati é s elméleti ta
nításán felül gondot kell fordítani inincln/.okra az általános tantárgyakra is.
melyeknek ismerete nélkül mai modern
ember nem élhet meg. Végül különösen
hangsúlyoznunk kell. hogy az ipar törté
nelme mellett nagy súly fektetendő^ a
magyar nemzet történelmének tanítására.
.Mert jól jegyezzük meg, feladatunk
nemcsak az. hogy szakképzett munkássá,
hanem a nemzet aktiv elemévé is kell
tennünk, emelnünk * magyar iparost
-TffipMgyftit a mi ^zéTfoiialunk az
szakoktatás szervezésénél.
És e körülmény félette nagy horrleróvel bir,~TOÍ n • IHagyar iieiiizetállain'
kiépítésénél nem mellőzhető az. iparosság.
Velük számolnunk kell, már csak nagy
számuknál fogva is.
i

A középosztályt, mely fundamentu
mát képezi a nemzetállam épületének,
— nemcsak gazda, hivatalnok é s keres
kedő, hanem legnagyobb részt iparos
alkotja.
Az ipar > nagyon alkalmatos arra.
hogy a nemzetállam eszméjét megerősítse.

Színészet

Jánosházán.

Difficile est satiram non acriebere, ne'
"**
néz nem írni satirat, mikor referálni kell
Halász Alfréd színtársulatáról, mely 10 nap .
óta tart itt előadást. Hallgattunk eddig, mivel
nem kívántuk kárukat; még csak egy cin
adást hirdet, tehát elmondhatjuk véleményün
ket Beláttuk, hogy Halásznak nehéz helyzete
volt, Micsey, Fehér, Plllsy, Füredi után akarta
megnyerni a közönség tetszését pláne, oly
gyOnge társulattal, mint az Ové.
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nagyságos asszonynak a névjegyemet, —
szólott és átadta a szobalánynak a kártyát.
A szobalány bement, Kőszály dobogó
szívvel várt A szobalány kijött
— Végre, fohászkodott magában a nő
hódító, — végre a karomba zárhatom I (Tudni
illik nem a szobaleányt hanem az úrnőjét).
A szobaleány azonban kijött egészen az
előszoba küszöbéig, és ridegen ennyit mondott :
— Kérem, nincs itthon a nagyságos
assszony !
Ezzel gyorsan becsapta Kőszály ur orra
előtt az ajtót
A szobalány miután belülről jól be is
zárta az ajtót, már rég eltűnt az előszobából,
de Kőszály Tibor ur még mindig ott állt a
bezárt ajtó előtt, akár a sóbálvány.
Végre hiúságában és önérzetében vérig
sebezve, lehorgasztott (övei, mint megvert
kutya, elkullogott És méltó haragjába soha,
de soha többet rá sem nézett özvegy Bokorkánéra, még csak nem is köszönt neki. ha
találkozott vele.
"~Pedig kár, mert ha köszönt volna neki,
akkor egyszer talán Bokorkáné is leküzdötte
volna magában Kőszály Tibor ur iránt ama
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"Apponyi Albert gróf nagy súlyt helyez
a vidéki színészet művészi színvonalának eineJésére, ezt dokumentálj*-, legutóbbi rendelete
melyet gróf Festetics Andorhoz, a vidéki szí
nészet országos felügyelőjéhez intézett. Kzen
rendeletben ríszlelesen foglalkozik a színműveszettel,' belátja, hogy a vidéki színészetet
igenis kell segélyezni, mert fontos közműve
lődési hivatást tölt be. Kiemeli azonban, hogy
a színházak i e annyira az anyagiakat tekint
sék, ne mindig a pénztár lebegjen szemeik
előtt, hogy mily darabokkal telik az meg, ha
nem magasabb irodalmi és művészeti szín
vonal^ elérésére törekedjenek."~ Ke legyenek
TÖnző Ihlatainberek / a7 vidéki, direktoiok, ne
hajhásszák a kasszadarabokat, nevezetesen a
fővárosi slágereket, melyek -erkölcstelenek,
Ízléstelenek, férrplménygk ÉfcJMMBl atUH,
nemesítő hatással nincsenek.
A közönség ízlését klasszikus, valóban
irodalmi becsű és morális szempontból k i 
fogástalan, modern színművek előadásával
lehet fejleszteni-'
^
A rendelet kiemeli, hogy a kultuszmi
niszter a jövőben figyelemmel fogja kiserm
az egyes színigazgatók működését, művészi |
munkálkodását és segélyezésre, valamint er
kölcsi támogatásra csak azok számiihatnak,
kikben komoly törekvést lát.
ií.
T °J % n»i jól, hogy a vidéki színészet
CjUburálrs nussziót van hivatva teljesíteni, de
ez függ az Igazgatóktól elsősorban, kik a közönségnek ha nem is feltétlen jót, de legalább
élvezhetőt akarnak nyújtani. Ily inlentiólól
vezéreltetve meg lesz az erkölcsi és anyagi
támogatás.
Láttuk a Cül Babát, ugy tettunk, mini
az angol turista a Baedeckerrel, 0 kápolnáról
olvasson, annak ott kell lenni, a szinlapról
tudtuk, hogy Cül Baba.
Előadták Édes Leanyka-t, est oly édesen
játszották, hogy az egész közönség majdnem
édes álomba merült. A tagok közül egy-kettőU

D

nevezetes látogatás óta érzett vad gyűlöletét,
s nem valószínűtlen, hogy egy gyöngébb pilla
natában mégis csak megkérdezte volna a ki
utasított udvarlótól :
— Mondja csak Kőazály, micsoda arcát
lan tréfa volt as'magától, hogy — akkor a
feleségével meg a gyermekeivel akart betola
kodni a lakásomra? Miféle eljárás volt as
magától?
És ebből a haragos kérdésből szegény
Kőszály Tibor agy csapásra megértette volna
a szörnyű valót, hogy tudniillik ama látogatáekor minő névjegyet küldött be a szobalánynyal a szép özvegynek. Tudniillik olyan név
jegyet, amelyet agy, as egész családjával tett
múltkori látogatása előtt dugott volt a tarai
jába arra az esetre, ha as illető familha,
amelyikhez mentek, és amelyiket otthon is
találtak, netalán nem volna odahaza, és
amelyik névjegyre éppen a családi látogatás
kidomboritasa végett a név után, hogy:
/ Dr. Köesály Tibor
Jronnal még ezt irta volt oda :
•nejével és gyermekeivel. •
Ezzel a famósus névjeggyel jelentene
magát koszály ur a várva-várt
idején a szép özvegynél.
•*
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bői kicsillámlott egy kis,{tehetség, de ugy mán kutat ástak. Mikor már lenn voltak a
tizennegyedik ölnél, a kapa kemény tárgyba
látszik, nincs alti. fejlessze. í_ -r
j
- Síep^álétRSrcSfaliiláaröl, összjátékról UtRIÖTtléTEzt gondosan körülásták s" liienem is lehet szó. A szere|ieket is kevesen melték. Látták, hogy az egy óriási fog. A
tudják, esetleg mókázásról beszélhetünk. A nevezettek is hallották a Balatoni .Múzeum
prímadonna, Antal F.rz-i elég ügyesen mo-og intelmét, hogy a földben talált csontokat meg
a színpadon, elég otthonosan érzi magát, van kell becsülni. Ezért átadták Kovács Jánosnak,
benne temperamentum, schick, van egy kis aki a mintegy negyed méter hosszú óriási
hangja is, de roppant fáradtnak látszik, a da fogat s Balatoni Múzeumba behozta. Nemso
rab elején néha üde, az előadás vége felé kára itt járt dr. Lóczy Lajos egyetemi tanár
már fátyolozott. A leptöbb énekesnincs dis- aki első pillanatra U a fogat rendkívül becses
nek találta. Felvitte-Budapestre, a hol meg
ponálva, néha rekedt.
Jánosházáérl versenyezni szoktak a állapítottak," hogy az pgy nagyon ritka ál
directorok, Hl van műpártoló' közönség, ha lattól származik. I.urzy l.ájo.-. a fogat- leírja
Urésen hozták a tarisznyái, mire búcsúzásra á Haiaton monongrahajaban. M log visszavét
került a sor, biztosan megtelt. Lehet, hogy a zeti képzeletünket ajJba-aa ^1dőbe, mikor a
társulat nem akar jobbat szebbet producálni, föld alatt 11 ölnyire éllek az állatok. Mennyi .
kelleli eltelni, mig arra az állatra H gondolják i .ilyen halyrs ilyen kcll.kUlömb,
-helyre külömb kell.< Kz ellen vétóval élünk, ölnyi vastagságban rá rakódott a föld?
, A Kath. Legenyegyesület táncestélye.
felemeljük tiltakozó szavunk, a színészek a
közönség kedvéért játszanak, a közönség ad Azt beszélik itt is, ott is, hogy sok' a lány.
A bálozok mégis arról panaszkodnak, hogy
nekik megélhetést Joggal elvárhatjuk, hogy a kevés a lány. Könnyű azf kitalálni, hogy miért
tehetségükhöz képest nyújtsanak valami él kevés. Mert . sok lány közül a legtöbb csak
vezhetőt, amely direclor csak azt nézi, h.-^y egy mulatságba megy dl, a fiatalember pedig
kassza tele van-o vagy üres-e, az nem ér- a legtöbbe. Sok léién a bál, nagyim eloszlik
a sok lány és lesz belőle -kevés a lány.«
derael meg semminemű pártfogást
Igy járt a kath. Legény Egyesület is. A 23-án
A szinlapon két nap egymás ulán Rubin tartott mulatsága elé a legszebb reményekkel
tos nyomdász : Édes leánykát igy szedette: nézett mindenki és mikor eljött az est, fel
Das süsses Madel das süsse helyett. Hogy a felhangzott, — mint elfojtott sóhaj — itt is,
jánosházai nyomdásznak ily hiba nem tűnik ott is: 'Kevés a lány.- Ha kevesen is voltak,
fel azon nem csodálkozhatunk, de egy direktor i de jó' mulattak. Mindig sajnálhatják ások akik'
I el nem jöttek, mert olyan jó kedv, annyi tánc
kiírhatja helyesen. *
- Dr.
már régen nem volt sehol mint itt Nem is
lett előbb vége mint világos reggel. Ha az
anyagi haszon kisebb is, de az erkölcsi siker
jóval nagyobb volt az előbbi évek mértékénél.
A liátalsag már két héttel előtte megkedtc a
Marabu tizenöt. Ez évben lesz hatvan munkát és serényen készült a hangversenyre.
éve, hogy sokat sanyargatott, elnyomott ha És nem hiába. Remekül sikerült minden A
hat pont közül nem is tudjuk, hogy melyiket
zánkon átlengett a szabadság szellője, hogy dicsérjük, hisz mindegyik olyan szép, olyan
a tespedő nép felébredve álmából megunva a jó volt A buzgó rendezőségé ás érdem a
rabszolga jármot lerázta rabbilincseit; hogy babér. — Mindazoknak, akik felülfizetésOkkel,
a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi vagy bármiképpen hozzájárultak a táncestély
tastel öltöttek; hogy szabad lett a gondolat, akár anyagi, akár erkölcsi sikeréhes, ezúton
mond hálás köszönetet a rendezőség. A felülszabad a sajtó; hogy a lánglelkü Petőfi el- fizetök névsorát jövő számunkban hozzuk.
harsogta: 'Rabok tovább nem leszünk*. Szá
Magánsértéa. Ganderiak Vilmos hely
las es országban ünnepre gyűlnek e napon, beli kovács-segéd a folyó hó 23-án éjjel 11
hogy emlékezzenek a régiekről, hogy ünne órakor ittas állapotban betért Barath János
peljék a hősöket, hogy imát ra bégjének az helybeli asztalos-mester lakására s mikor őt
átesettekért Nekünk jánosháziaknak sem sza Bari Uh kiutasította, akkor ő Barátnőt egyszer
arcul csapta. E tettéért a csendőrség őt fel
bad hátra maradnunk. Nekünk is együtt kell
jelentette as illatékes hatóságnál.
lelkesednünk, ünnepelnünk e napon as egész
ország népével, eggyé kall olvadnunk e napon
A folyó hó 22 én műkedvelő előadással
mindnyájunknak a hazaszeretetben. Amint egybekötött tánevigarmat rendezett a hoseauhalljuk, már megindult a mozgalom, hogy paresztegi kath. olvasókör ifjúsága. A siker
Jáuosháza közönsége együtt, agy sdvvel, egy minden várakozást fölülmúlt agy anyagi, mint
lélekkel ünnepeljen e napon. Remélhetőleg a erkölcsi tekintetben. Ott volt a kornyék egész
I MrOfc, yeioletefc, testületek mind képvisel- intehgepcjája és gyönyörködött a remek
' tátik magukat az:~ ünnepélyen ~és nem'fognak adásban. A szereplók önmagákat multák fölül
e hazafias mozgalomtól távol maradni.
a játékban, utána padig a példás és víg, de
WflHI k a i Fohwt hd tt-to tartotta nsm duhaj mnlaláiban Mennyir* megváltoz
a helybeli tűzoltóság a téli tanom rjUtságát. tak as idők. Még régen nem szólhatott a
Már kora esti órákban vigan szólt a muzsika
muzsika anélkül, hogy' vér ne folyt volna,
s ha nép nem is volt annyi, mint az előbbi
években, de jókedv az volt háromszor annyi addig ma mar még agy hangos szó sem
mint máskor. Megmutatták a tusoltok, hon hallik, amelyik megzavarná a rendet És
ha nehéz, sót emberfeletti munkát tudnak mindez kiknek a lassú, de gondos munkája.
végezni a házak égő tüzénél, akkor emher- A néptanítóknak A pertastegi tanítók is büsz
feletti mánkat tódnak végezni a mulatság lo
kék lehetnek munkájukra, mert a kitűnő
bogó hevében is. Kitartásukat mi sem jellemzi
jobban, átint a világos, reggeli órákban még munka — a síindanib, a gyönyörű, rendes
és csendes mulatság — igazi mesterek-vall.
mindig szóló muzsika hangja
A népműveltség terjesztőire, ápolóira, a népet
Egy ól áUat foga. Keszthelyről jelenük
A zalamegyei Nemesboldogasssonyfáu Kovács tanító, nemesítő watáar akra. Csak előre a
Lajos telkén Kelemen Kannán és Resas Kál- megkezdet utón. Hiss at o néptanUő feladat*
1
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Azt beszélik, hogy Keleden i t i a t nak — urak.
Azt beszélik, hogy itt is igen sok
a — színész.
Art beszélik, hogy egy asszonynak
még a lehellete is — igazság.
Azt beszélik, hogy egy asszony
szappant .veit a boltban, — hogy mo
sakodjék.
Azt beszélik, hogy egy asszony
nem szeret az utcán — ácsorogni.
Azt beszélik, hogy átt a schameszok
gyermekei selyemben járnak.
—Azt "beszélik, hogy-a- » H a l a d á s i t
elhagyta~a »MaradáST, de a »bulaság«
még — hű maradt hozzá.
Azt beszélik, hogy Jánosházán most
! azért nincs sár, mert az utcák .ki van
nak kövezve.
r-

Ha minden tanító ilyen nemei munkát végez,
akkor — hisszük — nemsokára boldog lesz
a magyar. .
-- Bossim. A folyó hó 27-én gyanútlanul
ballagott hazafélé a jánosházi országúton
Hajas Ferenc hosszuperesztegi lakos, amikor
' hirtelen szembetalálja magát egy régi liara
gosával, Birkás Jánossal. Ez még nem lett
volna baj, de Birkásnak a botjával is érintjtezésbe került még pedig, a feje és pedig
olyannyira, hogy 8 napig tart mig a botnak
a nyomai némileg megenyhülnek. Birkást e
kedveskedésért a kir. járásbíróság fogja ven
dégül hívni viszontszolgáját képen.

D. Celldömölk. Kritikánkat hiába kifo
gásolják, az jogos volt. Tényleg nem ' voltak
tisztában a Cabaré-viU A hazája Paris, onnét
indult útnak. Kezdetben "1 -művészek saját
mulattatására rendeztek egy csarnokban müvéazi-estélyt (e szó- rabárét olyan csapszék
theaház-félit jelent mint Japánban, hol gésák
szolgáljak ki a közönséget.i A legnagyobb
szerep a-couferenciernek (bemondónak) jutott,
ki a közönségnek jelentette a szereplöket,
szellemeskedett a közönséggel a Vioe-versa,
a valódi eabaret Ma mar lesniyedt
azon a miveauról, ma csak reclamként hasz
nálják itt is ott is.
S. ./ Helyben Vas akarattal • szor
galom nal kellő műveltséget szerezhet Az ok
levél nem teszi műveltté az embert, ismerünk
mi eleget, ki oklevél mellett még'durva is,
leiig korlátolt is. Tanulni, olvasgatni kell so
kat. Akiba Rabbi mondta: >semmi sincs uj
a nap. alatt,« és ezen tudós 40 éves korában
még pásztor volt, ki sem irm sem olvasni
nem tudott Egy alkalommal hazahajtotta a
nvaj.it, elvégezvén a dolgai, feltűnt a lakó,
ház előtt azon kődarab, melyet 80 év előtt
tett oda, hogy a ház tetejéről lecsurgó viz ne
jusson közvetlen a földre. A lecsurgó, lecsepegó vízcsepp 30 év után azon durva, kőben
vajulaun csinált. Akibe gondolta, ha egy víz
csepp erre képes, ő vas szorgalommal megta
nulhat mindent s tudós lehet így is lett. te
hát ss akarat borostyánt arat.

Gabona-árai.
. — 1908 február 26-én —
Sulzbvnjer Rudolf ur jelentésé szerint:
' Buza
22 — 22 40 korona.
Rozs
18— 1880
Árpa
- 15— 1640
•
V
Bab
14— 15 Tengeri 1430 14-60.
»
pr. 100 kgrm.
Igen csekély hozatal mellett, irányzat változatlan

Szőlőoltvány!
Szőlővessző I !
A rTTagHírff llelaware adja a legjobb bórt; oltani, permetezni nem kell!
Gyökeres 1000 drb. 100 kor. sima: 50
kj&Szölőollványok ezeré: 140 kor. a
legnemesebb t a j n k b ó J ^ . , ^ r j ^ y z A J t ingyen. — Rendelési cím:

SZÍJGYÁRTÓ NAGT MIHÁLY

Nagy

FELSŐSEGESD, (Somogym.)

mellekkereset

M a g a s

j u t a l é k o t

fizetünk olyan egyéneknek és^vidéki ügynököknek, kik részvényeknwrészletfizetésre való eladásával kivának foglalkozni.

C i m b a l m o t
ne vegyen, mig
R e m é n é l

M i h á l y

a m. kir. zene-akadémia
Altalános
Bank
részv.-társ.
házi hangszer késrilőjétól
BUDAPEST, VII.. ER2SEBET-KÖRUT 38. ss. árjegyzéket nem hozatott
BUDAPESTRŐL, Királyntca 50. Minden hang
szerről árjegyzék különSzőlífoltványok
külön kérendő.
szokvány minőségben 22
csemege, 28 borfajban,
háromféle fajtiszta ala
nyon I. oszt. 180 korona
1000 darabonként. IL oszt
kis szépséghibával 90 K
'
1000 darabotként
ha valaki azt mondja, hogy jobb
K é s z l e t 419000 oltvány.
kávét, vagy pedig olcsóbban tud

Azt beszélik . . .

Tévedés,

kávét szállítani, mint

2M0O0 vadgyökeres, Portalis, Solonis,
Kup. MpnUoola, Aramon, Rop, Gansin
1. és a. szám,
•stjM áajansákstl

ITMIS,«11I « s - s ~ *
r n n o l i l l/clslnger

„VÁLLALATI SZŐLŐTELEP"
111 l é é , (Torontál-nwaje).

BUDAPESTEN

Azt beszelik, hogy Játiosházán a
peressiegiek világilanak — mikor szín
házba jönnek.

a királyi bérpalotában.

CgSp,

\

D é n z k ö l c s ö n !
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 korona, áll rendelkezésre
0,600 komáén feisCitoízetesseJ biro k s s t ü w t viselőknek, katoMttstleknek és napldljaso^nak
kötelezvényre. T é l l é , nem kell I Megkeresésnél
közlendő: életkor,

tórzslizetés é s szolgálati idő

fekvő

értékes

bérházakra

4°/ -os 10—00 évig. terjedő törlesztésre.
0

Jutalék

utólagos. Válaszbélyeg.
O n i á f o i

Utal

é t kölcsönző

árakon készíttetnek. — TenyÁsztÓ telepemről
vágott virágjaimat é s begyökeresedett oserepek,
ben nyiló rózsákat szegfűket, jácintokat stb. s
legolcsóbb napi árakon szállítom.
Sok nemes fajú U s f l t s U f T s s s V é l JSCÓIÓ név-,
- stkppal készséggel szolgálok.

vállalat

BUDAPEST, VI., Izabella-utca 87.
.. Telefon: 101-^28.

rózsa- é s saegfü-tetep tulajdonos
ajánl direkt külországokból beaserzett értél Ti*
Reu.ftie^félket i»y SÍVW VM*- -fM^i 11 psit^tt bokor*
téMéklL K nagy késsiet miatt egy ideig 30
százalékot engedélyesek.
Árjegyzék ingjén é s bérmentve! . Több díjjal kitüntetett nagy virágkötészetembe*

mindenféle csokrot, köszönik mélyen leszállított

Jelzálog kölcsön:
földekre é s j ó helyen

SKORKA JÁNOS

Skorka
5 hold r é m -

és

Nyomatott DÍnkgreve N. könyvnyomdájában Celldömölk.

János

szegfu-telepe,

B.-SZARVASON.

