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Az utcai árkok befödése. 
Ha egy idegen véletlenül váro

sunkba vetődik, szép fogalmat alkothat 
magának az itteni lakósokról, a város 
vezetőségéről. Amilyen a község, olyan 
a vezetőség — mondják. Bármerre te
kinthet itt az ember, a haladásnak, a 
fejlődésnek legcsekélyebb jelével sem 
találkozhatik. Valóságos sártenger van. 
erre vigaszul szolgál az a tudat, hogy 
az utcák kövezésére legalább gondol
nak, most hányják-vetik meg az elő
terjesztéseket, melyek szerint lehetne 
legolcsóbban keresztül vinni a köve
z é s t A nagy sár már nem bánthat 

'bennünket, erről hamarosan gondosko
dik a bölcs tanács. Egy csapásra két 
bajon segíthetnek, az utcai nagy árkok 
befödését is határozzák el. Legelőször 
említjük a nagy előnyét a közlekedés
nél, pl. csak a sümegi utcát figyeljük 
meg a heti, akár a hónapos, avagy az 
országos vásárok alkalmával Minő 
összetorlódása a kocsiknak, mindegyik 
kocsis fél a kétoldali árkoktól, nehogy 
beleforduljon. 

Mennyivel kényelmesebb. jobb 
lenne a forgalom a Süntegi utcában, 
ha két oldalt az árkok be vannak 
födve, egy nagy közlekedési akadályt 
elháríthatnának az útból. Nézzük a 
gyógytártól a temető utcáig a város 
legszebb helyén azt a mély árkot, ott 
a piac is, mekkora teret nyernek, 
mennyivel csinosabb lenne; megtűrik, 
ez nem zavarja a vezetőség köreit. 

Egy másik mély árok, amely meg
botránkoztató, a kaszárnyától a Mária
kert mentén, ez levezető csatorna » 
akar lenni. Nagy esőzések után kell 
megfigyelni, ifit látni abban az árok
ban. — Este nem ê y ember esett már 
bele, legalább világíttassák meg jobban, 
vagy lássák el korláttal. Második elő
nye lenne ezen intézkedésnek az, hogy 
a város is csinosabb lenne, de ez a 
szépítő bizottság hatáskörébe tartozik, 
nem avatkozunk bele. 

Harmadik előnye lenne egészség
ügyi szempontból. Az árkokba folyik a 
legtöbb udvarról a sok szennyes viz, 
tele fertőző anyaggal, ez ott bomlik, 
rothad, rossz szagot terjeszt. 

1 A lap szellemi -eszet illetó közlemények áa 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 
Egyat t i i m RAUCH LAJOS ka lapo t -á l l a t éban 

W lü lé ré r t kapható. 

A lakók lakásuk szellőztetésekor a 
szobák romlott levegőjét akarják felújí
tani friss, egészséges levegővel s ha ki
nyitják az ablakokat, mily kellemes le
het a csere az utcáról beáramló pe
netráns illatú levegővel. Az egészség a 
legdrágább kincs, de ezt a tudósok ír
ják le a könyvekben. Ne csodálkozzunk 
ha friss, üde arcszín helyett, sápadt, 
halvány arcokat látunk. A képviselő
testület kész a válasszal, ha felsorol
juk a bajt, megmuiutatjuk az utat, a 
módot, miként lehetne orvosolni: •nincs 
pénz.' 60 évi törlesztéssel kell felvenni 
annyit, a mennyire a városnak szük
sége van. Igy nem teher, fizethetik az 
utódok is s nem is veszik észre, mily 
szép átalakuláson megy keresztül a vá
ros. Gáncs nem illeti maradiságáért 
sem a képviselőtestületet, sem a veze
tőséget. Józan gondolkodásmód kell, 
érzék a haladás iránt, de nem korlá
toltság, nembánomság, avagy félelem az 
újítástól. 

TÁRCA. 

Lyukas cipőben. 
irta 

Milka, a Kertész inidaliszték Miikája, 
a havas szapora taktusban tipegett befelé 

Rákóczi-nton. Járása nemcsak azért vala t i 
pegi!, mert a hó fagyos, a kövezet pedig en
nélfogva sikos, hanem abból az okból is, mi
vel a ballábán cipője talpából már-már ki
kandikált a harisnya s ha rendesen lépeget, 
minden lépésnél föl kellett volna emelni a 
sarkát és a mögötte járók akkor minden 
esetre észreveszik a rongyos talpst. Ezt most 
nagyon szégyelte volns, mert egy ismerős 
asszony, meg a leánya jött a háta mögött, 
akiknek imént a Herzenfeld kalapos flzlete 
kertit elejbök, anélkül, hogy rájuk nézett 
volna, mert ném akarta, hogy ismerjék: 

Vékony, fekete nyári alj feszült Miikán 
s a delén bluz fölött (ami különben szeren

csére nem látszott) könnyO fekete tavaszi ka
bát boa nélkttl. hogy csak ugy süvített rajta 
keresztel a januári szél. Ezért nem vágyott 
rá a leány, hogy a két. nő megismerje s 
azért rejtegette előlük oly féltve lyukas cipője 
talpát, bogy, ha netalán mégis ráismernének, 
legalább ne súghassanak össze maguk között: 

— Ni, rongyos a talpal Hát hova teszi 
a keresetét ez a leány 7. 

Tudniillik, hogy Milka havonként 90 ko
ronát keresett egy gyárban, a Külső Váci 
uton, ahol reggel 8 órától déli tizenkettőig és 
és délután harmadfél órától este hatig kopog
tatta az írógépet és a hová csupán a Kos
suth Lajos-utca sarkától utazott villamoson, 
mert onnét olcsóbb volt az ut, mintha ha
zulról, a Nefelejts-utcából váltotta volna meg 
a bérletet. 

Az utcán, ahogy az (Ízlelek sorfala 
mentén az emberek álig begombolkozva, vagy 
bundájukba, prémkabátjukba, óriási boájukba 
burkolódva, zsebrevágott, vagy muffbadugott 
kézzel, kipirult képpel, a hidegtől nedves te
kintettel és vörösre csípett orral elsiettek 

mellelte, majdnem mindenki — férfi, aszszony-
ság vegyest, — utánna fordult Mintha min
den arcba, amely szembe találkozott vele, 
drótkarapót szúrt volna bele Milka, hogy meg
fordulásra kényszerítse: azonképp nézett visz-
sza utánna mindenki, aki elment mellette. 
Mert a boátlan, vékony fekete z a b á t v. 
és elől pompásan gömbölyödött Miikán s de
rékban csodálatosan összeszűkült, míg köz
vetlen a derék alatt, a csipő, formásán ki
domborodott. Egyszerű, fekete kalapja alól 
pedig gyönyört Úszta kék szempárt csiklan
doztak körül a feketébe játszó, sötét geszte
nye szinti hajfürtök, míg kerekded arcán va
lóságra! bazsarózsákat csókolt ki a fagyos 
szél; A két bazsarózsa közt pedig a fázástól 
önkéntelenül rezgő, szabályos szép meggypi
ros ajk fölött, mint valami kis haragos, pii 
gnóm berzenkedve nézett előre egy gyöngéd 
cimpáju, finom, fitos orr. Szegénységbe, úgy
szólván rongyokba öltözködve igy törtetett 
előre tipegő' járásban szegény kis Kertész 
Milka, mint az ifjúság, szépség, és tldeségtri-
umphatríxe", hogy szerény "keresetével hozzá-
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Gyermekvédelem. 
?tr brbzágus Gyermekvédő L i g a az idén 

kettős gyermekna|K)l rendezett Budapesten és 
egyes vidéki városokban, az elhagyott •gyer
meket javára. 

Ezen emberbaráti mteziyeny méltán 
megérdemli a figyelmet ugy a fővárosi, mint 
a vidéki sajtó részéről. Az intézmény lényege 
az elhagyott gyermekekről való gondoskodás. 

PÉtáteMil » Széli-korszak Idejéből, a 

WHíteló-Uir--

mélynek legszeDD alkotása volt az elhagyott 
gyermekek védelméről való állami gondos-
kodásT—~ 

A Széli-törvény kimoudotta azt a hu-
raanus elvet, hogy a kiskorúakról, akiknek 
nincsen családi otthonuk, vagy akiket a tűz
hely nem képes megoltalmazni, vagy az er
kölcsi zülléstől megmenteni, az államhatalom 
vegye a pártfogásába. És követte ezen tör
vény-alkotást az életbeléptetó rendeletek 
egész légiója. 

Mindaddig, inig az államhatalom nem 
mozdult meg, addig a társadalom, mely 
állandóan felszínen tartotta e fontos socialis 
kérdést, nem tudott számot tevő eredményt 
elérni. 

Ezóta az állam, a törvényhatóságok és 
a társadalom karöltve nap-nap után áldáso
sabb működést fejtenek ki az elhagyott gyer
mekek érdekében. Ez a működés főleg két 
irányban érvényesül. 

Az egyik praevecitiv a másik repressiv. 
Elsőben a züllésnek indult gyermeknél 

a csirájában folytja el a bűnt, mielőtt még 
törvénybe ütköző cselekményt elkövetett 

A másik irányban odahat hogy kiskorú 
gyermekeket mentse meg, akik már bűnbe 
estek. 

Mindkél irányban számottevő és bámu
latom sikert ér el rövid fennállása óta a 
hatóságok támogatása mellett a gyermek
védő liga. 

vény is eddig enyhébb rendelkezéseket tartal
mazott és tartalmaz ma is. 

És pedig 12 éven aluli kiskorú egyál
talán nem volt és nem büntethetők ma sem, 
ha bármily bűncselek ven yl kiiveteti is el. 

De nem büntethető akkor sem, ha 12-ik 
évét túlhaladta, de lti-ik évét még be nem 
töltötte, feltéve, hogy nincs a bűncselekménye 
tudatában. 

Ha azonban a kiskorú tudatosan követi 

felismerésére 
nagykorúval 

követése idején bűnösségének 
belátással bnt. akkor, — ha. a 
szemben enyhébben is, de — feltétlenül 
büntetendő. J '—;—1—< — 

A büntető torvénynek ezen szigorú ren
delkezésén hatalmas részt ütött a gyermek

védő liga. intézménye 
-"'.•'átkerült keresztül vinnie, azt, hogyha,a 

kiskorú szándékosan követ el bűncselekményt 
és ez a nyomozó rendőrség tudomására jut, 
akkor utóbbi a ligának egyidejű értetitése 
mellett, ha lehet, elsimítja, a dolgot ha a 
kiskorú mint, visszaeső, már nem első ízben 
követ el szándékos bűncselekményt vagy ha 
az eljárást mégakasztani már nincs módjá
ban, akkor a liga oltalmába veszi és neki 
kérelmezi a liga szolgálatában álló lelkes 
ügyvédei által. 

De legáltalánosabb a ligának működése 
a praevecitiv téren. Elhagyott és elhagyottnak 
nyilvánított kiskora gyermekeket gondjaiba 
vesz; taníttatja és az állam részére hasznos 
polgárokká neveli. 

Nem egy ily gyermeket von el a biztos 
elzülléstől, az éhhaláltól; ezektől származná
nak a tolvajok, zsebmetszők, betörők slb.-ek 
veszélyeztetnék a vagyon- és személybizton
ságot, a közegézségi ügyet, istápolják az 
anarkiál stb. — 

Szervezett községi gyermekvédő bizott
ságot amelynek az a hatásköre, hogy ama 

kiskorúakat akiknek szülei az Iskolai tanítás . 
idején a külső munkád vannak euogiaiva es 
e miatt gyermekeikre néin felugyétnelhfek, a 

'tanító vágy íeSfcTeTBgyéleTrálalr í linitás 
Idején tul is foglalkoztatnak, és ezek onnét 
csak szülőiknek hazatérése után távozhatnak 
— haza. 

Egy további intézkedés, hogy azon szülő 
mellé, amelyik botrányos életmódjával hely
telen nevelést adna gyermekének, gondnokqt 
rendel a gyermek részére a szülő helyébe, a 

Es ki tudná azt a sok Odvös intézkedési 1 

felsorolni amelyet a ligának érdemes vezető
ségé a gyermekek érdekében tesz. 

Anyagi eszközök híján azonban a leg-
üdvösebb intézmények is csak írott malasz
tokká válnának. 

A liga tevékeny agitátiója folytán a 
társadalom is megmozdult. 

A két gyermeknapon csak az utcán, é3 
csak budapesten felállított urnákban nem ke
vesebb mint 100,000 korona gyűlt össze 
a liga javára. A budapesti üzletek e kél napi 
jövedelmének a liga javára felajánlott száza
léka még nagyobb összeget fog kitenni, 

Hát még az egyes vidékek gyűjtése. 
Nyilvánvaló hogy mit az egyes, akár 

emberi lény, akár társas intézmény megvaló-
tani képtelen, ez az állam, a törvényhatósá
gok és a társadalom egyesűit erővel biztosan 
megvalósítja. 

Ugyanis minden intézménynek létesítője 
és éleiő eleme a pénz. másodszor is a pénz 
és végül is a pénz. 

Senkisem adhat annyi pénzt mint a 
társadalom. A tár ladalom pedig, ugy a gazdag 
mint a szegény, megmulatja hogy lud a szép 
és s nemes iránt lelkesedni és áldozni. 

A- utcán hevert a pénz a gyermek
napokon. 

Sic itur ad astra. 
Dr. Bdrtfai Jakab. 

pótoljon valamit a nagy család háztartásának 
költségeihez. A szegénység kálváriája s a har
matos liliomnak diadalútja volt neki a Ha
k n i V I III -

Elhaladt a Kókus mellett, maga mögött 
hagyta az onnan következő szőnyeges és ci-

. ü z l e t e k e t , nem nézett, csak olykor sandított 
bizonyos tompa sóhajtással a hői divatáru há
zak kirakataiban feszelgö modell ruhákra, 
amelyek oly kecsesen omlottak végig, hol Tá
juk tapadva, hol bő ráncokDan hullva ala a 
viasz bábokra. Ment, gyorsan előre, a Kos
suth ljyos-utca felé. 

s Egyszerre csak, mint a megriasztott 
madár, ijedten kapta előre a fejét Férfihang 
suttogott a lülébe: 

— Megengedi nagysád,..hogy haza ki
sérjem ? 

— Miikának hevesen dobogott a szive, 
A világ minden kincséért oda nem mert 
volna nézni, a honnan a hangot hallotta, pe
dig tudta, mert érezte, hogy a férfi közvetle
nül a nyomában van jobbfelől. Hogy mene
küljön előle, meggyorsította a járását s ab
bahagyva a tipegési. most már szinte futó
lépésben törtetett előre a járókelők között 

De akárhogy iparkodott, érezte, hogy ül
dözője folyton a sarkában van. 

— Kisasszony . . . nagysád i — lihegte 
mögötte szemtelen suttogással a férfi. 

A járókelők, akiknek természetesen fel
tűnt a hajsza, érdeklődve pillantgattak a pi
hegve tova osonó leányra, akinek most már 
nemcsak a hidegtől, hanem a haragtól és 
szégyentől is olyan volt az arca, mint a pi
pacs. Mert szégyelte maflát, kogy ugy kell 
végig mennie az utcán, mintha közprédája 
voln. a férfiak.kíváncsiságának és vágyainak, 

Volna felháborodásában a 
amelyet a perzselő, sértő 

és sírni szeretett 
vesszőfutás miatt, 
tekintetek sorfala közt kellett végigszenvednie. 

— Istenem — gondolta, — miért nincs 
férjem vagy vőlegényem, aki megvédelmezne, 
vagy mért nem vagyok gazdag s mért nem 
járhatok elegáns ruhában, hogy a férfiak ne 
mernének ily arcátlanul bánni velem. 

Hirtelen föllélegzett Nem azért, mintha 
nem érezte volna többé maga mögött a fér
fit, akinek még az arcát sem látta, de azért 
kocogó lépteiről tudta, hogy folyton követi, 
hanem azért, mert végre szerencsésen elér
kezett a Kossuth Lajos-utca sarkára és a 
villamos vasúti megálló helyhez, a hova igye
kezett, épp akkor kanyarodott oda egy or
mótlan újpesti kocsi, az ö kocsija, a meg
mentő. 

Egy pillanat és Kertész Milka fönt volt 
a kocsiban. A férfi utánna. A leány lángvö
rös arccal, mialatt szemében a méltatlanko
dás s egyszersmind a bánat könnyűje rezgett 
Felrántotta a kocsi ajtaját s hogy az asz-
faltlietyarral szemlien, aki. most ugrott fel a 
peminra, időt nyerjen, dühösen bevágta az 
ajtót maga mögött Most látta, de csak ' egy 
szempillantásra az arcát is kísérőjének. Cilin
deres, csinos, elegáns férfi volt A leány hir
telen elfordult az ajtótói s mivel éppen a 
bejárattal szemben volt üres hely, hát leült, 
szemében még mindig a reszketve csillámló 
könnycseppet 

— Szervusz Milka! — nyújtotta feléje 
a kezét a szemben lévő ülésről, amelyik hát
u l volt az ajtónak, Taubermann Janka, aki
vel csak most vették észre egymást A két 
leány gyerekkorbeli játszópajtás volt, de az 
utóbbi időben már csak elvétve találkoztak, 
mert Miikának a kenyere után kellett jár
nia, a Taubermann leány pedig, szülei gazdag 
emberek lévén, a zsúrokon, színházban, bá
lokban hiába kereste volna a vékony ruhájú, 
szegény írógépe* kisasszonyt 

—- Szervusz .lanka ! 
És a felindulástól remegő hangon kezdte 

beszélni: 
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Heti krónika. 
_ A VásSlUei i 

20-án járt le a határidő a pályázat béadá-
« három be4a érkezett A képviselőtes-

tBIet mind a hármat tulmagasnak találta, 
ezért elutasította azokat és házikezelést pro
ponált. A dolog nem elég világos előttünk. 
Tudomásunk szerint a 10-es bizottság szá
mítása alapján egyik pályázat csak 200 ko
ronával haladja tul a kiadási, hát megtaka
rítják ezen 200 koronát a községnek, hasz-
nára válik a késedelem a községnek, ezt 

S. oldal. 

és felvilágosodott polgárokat, kik egész énjük-
kel a várnának akarnak és—tudnak dolgozni, 

már nem hioczUk, Kioainyoeaég az egéon. A-

még a gyomrukra is, 
A Urazz járvány Szombathelyen meg 

mindig terjed, csütörtökön 2.17 feküdt a kór
házba. A halóség most intézkedik erélyesen, 
hololt néhány héttel előbb ha nem veszik 
oty könnyen a járványt, elejét vehették volna. 
Az iparosok" es kereskedők isszák meg a le
vét, Szombathelyen most minden pang. Ki-
számilhalaüan káruk van ott az embereknek, 
megszűnt a forgalom, aki csak szerét teheti, 
menekül onnét. Az allaüi a .megye moslölia-

pályázóknak zsinórmértékül szolgált a mai 
magas munkabér, az anyag drágasága. Mind
egyik a legmérsékeltebben állította össze a 

annak a tudatában, hogy az 
építésért még lelelös is. Ily körülmények közt 
nem ez lett volna az eljárás, hanem az, hogy 
a két legolcsóbb pályázótól kérjenek más 
költségvetést. Mi ellenezzük vidéken is a házi
kezelést, az mindig többet fölemészt, mintha 
vállalkozó-kezében van. Tudjuk jó!, hogy a 
házikezelés célja a megtakarítás, a mai vi
szonyok mellett 200 korona többletnél nem 
is szabad arra gondolni. Kérdés az, ki lesz 
felelős az épületén, ha a különféle munkákat 
más és más iparnak adják ál? Az anyagbe
szerzés időt, fáradtságot igényel. Kérdés az 
is. ki teszi ezt meg a képviselőtestület tagjai 
közül ingyen? Mennyi napidijat számítanak 
fél? Hátha néha eredménytelenül utazgatnak? 
Bajos elhinni, hogy az a 200 korona a köz
ség pénztárába gyQmölcsOzöleg lesz elhelyezve. 
Ezen eljárással csak késleltetik a felépítést, 
késleltetik más sürgős kérdések megoldását. 
Fényesen bizonyítja ezen eset, hogy a Táros 
vezetését érett, komoly gondolkozású embe
rekre kell bízni, akik gyorsan és jól tud
nak ítélni is, csak igy mehetnek előbbre. 
Fel kell újítani a képviselőtestületet, refor
málni kell Válasszanak oly önzetlen, értelmes 

— Képzeld, ahogy jövök a Rákóci-
Utoll . . . 

Kbben a pillanatban — mert hiszen az 
egész nem tartott tovább egy pillanatnál, — 
kiint levő cilinderes férfi is felrántotta az aj
tót s merően Mii kára mosolyogva megáll 
előtte, hogy letelepedjék a vele szemben levő 
másik ülésre, amely Taubermann Janka mel
let még üresen állolt. 

— Ez már még is csak . . . — ' idni 
illik, hogy az már mégis csak sok ! akarta 
mondani Milka, de nem fejezte" be a mon
datot, mert barátnője, ki m t hirtelen jobbra 
fordult, felkiáltott: 

— Nini, maga az Ákos ? 
Milka ámultán nézett a barátnőjére, ez 

pedig a szerelmesek első, vagyis inkább elő-
időszakát élő leányok boldog gyanutlanságá-
val kezét nyújtotta az újonnan érkezettnek s 
a Kertész leány felé mosolyogva, rámutatott 
a Cilinderesre: 

— Branyicskai Ákos, a vőlegényem ! 
Milka pedig, a szegény rongyostalpu, 

nyáriruhás Milka, amikor a mátkapár a leg
közelebbi állomáson leszállt a villamosról, 
szivében valami jóleső titkos megelégedéssel, 
ábrándosan tekintett ki a zúzmarás ablakon, 
ott,-ahol körmeivel kis körben lekaparta a 
jégvirágot: 

— Mégis csak jobb-az írógép mellett 
élni, mint ilyen vőlegény oldalán. 

gyermekének tartja az egészségügyet; járvány 
idején látják be, hogy szükséges vele más
ként' foglalkozni. Lapunk felelős . szerkesztője 
a mult évben vozéroíkket irt a > Vasvármegye• 
cimüTlapilapban az »Egészségügyi reformok
ról.' Világosan kifejtette, hogy . az egészség
ügyi rendeletek végrehajtása, ellenőrzése i 
mai rendszer mellett nehézkes, lehetetlen. 
Egy olyau városban, mint szombathely, leg
alább 5 tisztiorvos kellene, kiknek magán
praxist nem volna szabad folytatniuk. 5 or
vba szigorúbban, erélyesében hozzálátott 
volna a járvány elfojtásához. A járásorvosi 
állás manapság felesleges, csak arra való, 
hogy egy járásban egy orvosnak magas fize
tése legyen, célja nincs. Tisztiorvos kell min
den járásban, igy jó kezekben lehet egy já
rás egészségügye is. 

•ukedvelo sziai-elöadás. Húsvéthét
főn zajlott le a Kereskedő és Iparos-ifjak 
Önképző-körének a műkedvelő szint-előadas
s á l egybekötött táncmulatsága. »A tolonc«-ot 
játszották el nagyszámú közönség előtt. A 
már tapasztalt műkedvelők mindent megtet
tek a siker erdekében, sőt némelyik még ere
jén felülit is produkált. Kár, hogy e kitűnő 
tehetségű szereplök nem valami jobb darabot 
választottak előadásra. A siker azonban igy 
is teljes volt. A babér persze a Sik és a 
Németh testvéreket illeti, akikhez Rác Mari 
csatlakozott dicséretes alakításáért. A szín
darabot tánc követte, mely eltartott kb. reg
gelig. Az erkölcsi sikert betetőzte az anyagi. 
Felül fizetlek: Ur. Szekeres Pál, (Celldömölk) 
dr. Marton Adolf 2—2 K , .Markovié- Her
ma nn. Rozner József 1^-1 K, Salzberger 
1 l \ . Ml f.. Gaudem Jazab 80 f. Gyarmati 
Sándor, Dobson Sándor 60—60 f., Buksz 
Márku-' Horváth Ignácné, Kohn Sándor, 
N. N , N. N , N. N., N. N, 40—40 fill,, Síkos 
István, Szálast Ijuosné, Szálásy Lajos, March-
bein Éliás, Steier Zsiga, Sikos Istvánné, Stern 
Ü. 20—HM, ^ 

Oabona-vásár I. hó 22-én izraelita'ün
nepek miatt nem volt, irányzat változatlan. 

Felvétel a tanitók'ézö-intézelbe. A 
pápai áll. tanítóképző-intézet I . osztályában a 
jövő 1008/0. tanévre 10 teljesen ingyenes, 5 
•féldijat fizető es :i ösztöndíjas hely jön üre
sedésbe. Az intézetben 100 növendék számára 
berenbezett bentlakás van. A kedvezményes 
helyek a közép- vagy polgári iskola IV. osz
tályát szép eredménnyel végzett tanuloknak 
fognak adományoztatni. EeenfelűMi dunántúli 
református egyházkerület az e kerületből való 
érdemes fiukat külön is segélyezni. A folya
modványok beküldésének határideje május 
31.' napja 

Sümegről. A Ramasetter-szobor lelep
lezése május 24-én lesz. 

' A józan é t i ftlé. A földművesre nagy 
csapás, hogy fiát három évre elviszik kato
nának. Nincs senki, aki az elöregedett szülök 
gazdaságát művelhetni Mcat arról értesülünk 
hogy a jövőben a katonákat* a nyáron ara
tásra három hétre szabadságolni akarják. Az 
Idén próbaképpen hozzák be a szabadságolást 

Meg egy műkedvelő szineíöadás. Alig 
_ mult »i «T "gyik, m?r kezdődik a másik. 

Amint értesülünk a Katii. Körben serényen 
folynak' a próbák. Május i-t-áh a kaszárnya 
egyik termében tánccal egybekötött műkedvelő 
szineíöadás lesz, melyre a meghívókat még a 
a héten szétküldik. Színre kerül: • A Sárga 
csikó,. (: ,e|ireghy Ferencnek legkitűnőbb nép
színműve. Reméljük jó sikerrel Néző közön
ség az lesz, mert amilyen a mostani hangulat, 
tán még a betegek is elmennek. 

Zalamegye törvényhatósága memo
randummal fordul a kormányhoz, hogy a 
Mura és Dráva között lévő terűiéin a zág
rábi érsekség egyházmegyéjéből csatolják át 

-a veszprémi vagy szombathelyid-
egyházmegyéjéhez. 

As előadások Szombathelyen az ösc-
szes iskolákban a tífusz járvány miatt má
jus hó 3-ig szünetelnek. 

Elmarad a fegyvergyakorlal a szom
bathelyi tífusz miatt. A es. es kir. hadtest
parancsnokság rendelete alapján Vasvármegye 
területén a további intézkedésig az Összes 
katonai bevonulások be lettek szüntetve. 

Tiiusz Hosszuperesztegen. Zrínyi Jó
zsef, a szombathelyi papnövelde első éves 
hallgatója, ki a járvány miatt szüleinél tar
tózkodik, ápnl. 21 -én tífuszban megbetege
dett A kellő óvintézkedések egyelőre megté
tettek. 

A hősködő menyecske. Igen feltaláltak 
Önteni a garatra azok a kelédi atyafiak, akik 
akik húsvét hétfőn támolyogva haladtak a 
Vásártéren hazafelé. Magyar Karolyék előtt ' 
az egyik, hogy hogy-nem neki dűlt a has ab
lakának és bezúzta az egyik ablakszemet At 
üvegcserepek csörömpölő- hangjára a ház gaz
dája kiszaladt az utcára és kérdőre vonta az 
atyafiakat De azokban felébredt a kelédi 
virtus és mivel a bor is tüzelte őket, meg-
azutan ketten is voltak hát virágos szavakat 
hallatva neki támadtak a védtelen Magyar 
Károlynak. Tán. meg is verték volna, ha a 
lármára ki nem rohan Magyarné. A menyecske 
amikor látta, hogy az ura veszélyben van, 
habozás nélkül rátámadt az atyafiakra éa 
amúgy Isten igazában elagyabugyálta őket 
Érdekes látvány volt amint a haragos me
nyecske jobbról-balról pofozta, az árokba 
dobta, Otötte-verte, szidta az atyafiakat, mind
addig, amig végre azok megelégedve a kapot
takat, a hallottakat i l l ' a berek, nád a kert, 
megugrottak. Azóta híresek a keUdiek, már 
tudniillik az atyafiak és" azóta raéghiresebbek 
s jáuosháziak, mármint a menyecskék. 

Jé e ieamétek , P. Németh György és 
Strínyi Lajos valamin összelólalkoztak. P. Né
meth György erre átment .Strínyi Lajosokhoz, 
hogy bószuját kitöltse. A ház gazdája lapátot 
ragadott fel és azzal védte jogait a portáján. 
P. Németh György azonban nem az as ember, 
aki egyhamar megijed; nekitámadt Strínyinek 
és alvette tőle a lapátot és közbe alaposan 
helybehagyta. Az ügy valószínűleg a bíróság 
elé kerül és ott fog. eldőlni, hogy vájjon me
lyiknek volt igaza. 

Azt beszélik . . . 
Azt beszélik, hogy itt a tanítók a 

legjobb egyetértésbea élnek. 
Azt beszélik, hogy egy ember a 

kávéházban csak vizet két, rtert kávét 
— már otthon,ivott. 

Azt beszélik, hogy némely kávé
házban a potyavendéget is becsülik, de 
nem utasítják ki. 

Azt beszélik, hogy jött ide ismét 
• egy levélke, drága kis levélke*, mely 
mint flastrom, gyógyított és sebzett. 

Azt beszélik, hogy némely jellemes 
ember >té vertesből. fcsJndJk. 

' A z t beszélik, hogy itt a héten vé
letlenül 2 nő nem ment rendőri kísé
rettel éjjel basa. 
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ét inflnenza-iarvány ldejél 
- KITŰNŐ GYÓGYSZER 

a Camis és Stock-íéle 

cognac. 
kereskedőnél Jáieahaza. 

^ - t t l l l l l Ü T i l A l I A I * . J 

Jfj . TÓTH JÓZSEF 
éris és ékssoréu, SOMBOBH. 
Fióküzlet: JÁNOSHÁZÁN, 
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Jánosházai fióküzletemben minden 
szerdán és vasárnap 

tartózkodom, mely alkalommal el
adok és személyesen javítok min
dennemű órákat, arany és ezüst 
tárgyakat j ó t á l l á s m e l l e t t . 
Nagy választék arany és esüst ékese
rekben, a legfinomabb gyártmányú 
zsebórákban, fali- is ébresztő órákban. 

I Nagy választék szemüvegekben I 

• BOT V i l i i ÉS V i l i i AJJLUAsnUL -Nl 

a g g n a 

Tűzifa eladási 
A t közönséget értesítjük, hogy a 

balozsai erdőben a fxeladáa megkezdő
dött Kapható gyertyán-, cser- és tölgy-
hasáb; továbbá kemény dorong és luakófa. 
Bővebb felvilágosítást ax erdész ad az 
erdőn, kinél a fa fizethető. 

Geist Lajos és Fiai 
SZOHBATHELT. 

D D B C saaaaaaaa 
Egy használt, de ki
tűnő karban levő 

kerti fecskendő 
(bydnonette) 

megfelelő hosszú kender
és spirál tömlőkkel, eset
leg trágyái és szivattyúnak 
is használható, jutányos 
áron eladó. 

Czlm a kiadóhivatalban 

Központi szálloda, kávéház és étterem 
Jánosházán, a Fő-téren, a legnagyobb 
comforttal berendezett elegáns szobákkal. 
Kitűnő konyha, valódi balatonmelléki 
borok. Figyelmes kiszolgálás. Fényes 
kávéház á^^zönség^rendeikezésére!!! 

SZÉPLIGETI SAMU, szállodatulajdonos. 

Állandó órás- és ékszer-üzlet Jánosházán. 

Jv lARGHBEIN IQNÁ6 
órás és ékszerész, JANOSHÁZA, Fö-tér 16. Gyógyszertár mellett) 

Nagy választék és raktár mindennemű arany és 
ezüst ékszerekben, továbbá arsny, ezüst és nickel-
órákban, a m. fali-, ébresztő- és inga-órákban a 

legjobb gyártmányból. 
Raktáron ta'lok I rendű Khinai ezüst tárgyakat, 
u. in gyertyatartók, eukorstelencék, vajtartók, 
kenyérkosarak, tálcák, evőeszközök és mindenféle 
dísztárgyakat stb., stb. a legolcsóbb árban meg-

számilva. 
Nagy raktár saflBtvsc- és orrcsiptet4kb«n, nio-
kai és valódi AraUaksratbn; orvosi rendelés 

szerint nálam kapható. 
Elfogadok mindennemű óra és ékszer javítását s 
azt a legpontosabban és leggyorsabban elkészítem 
a legolcsóbb ár mellett. — Törött aranyat éa ezüstöt 
a legmagasabb napi árfolyam szerint beváltom. 
Minden nálam vásárolt vagy javított óráért egy 

évi Írásbeli jótállást nyújtok. 
I I Psatas és MkUsaiarstas H m l s i l t i I I 

Vasúti vendéglő megnyitás. 

. A ii. é. közönség tudomására hozom, hogy JaBOSházán, a vasúti 
állomás közvetlen szomszédságában , a Sümegi utcában az újonnan épített 
vendéglót 1908 má|. hé 3-án megnyitom. 

Minden időben friss ételek kaphatók. Badacsonyi, somlyai borok, 
saját főzésű pálinka A legjobb kőbányai sörből mindennap friss csapoláa. 

Minden törekvésem odairányul, hogy a közönség pártfogását ki
érdemeljem. 

Lővy Dávid 
vasúti vendéglős. 

Nyomaton IHnkgreve N könyvnyomdájában Celldömölk. 


