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Piacunk ellenőrzése.

'

Talán inkább azt kellett volna
cikkünk ciméül írni, hogy piacúnk hamisitokkal van tele. Nem elég, hogy
élelmi cikkek hallatlan módon megdrá
gultak, de még állandó küzdelmet kell
vívnunk a piaci élelem-hamisitókkal.
Budapesten nemrégiben egy napon tej
mintákat vettek az összes milimáriktól.
A chemiai intézet olyan jelentést ad a
hozzá beküldött mintákról, hogy mi jó
vidékiek csak szánhatjuk, sajnálhatjuk
a székesfővárosi fény és rangos sorban
áld honfitársainkat A megvizsgált tej
nek egy negyed része hamisnak bizo
nyulj a vajnak, a túrónak pedig több
mint egyharmad része. A virsli'' tele
van aprított pacallal és korpával, a lóhúsról nem is beszélve. Száz liter tej
ben mást iszik meg a főváros közön

A környezet hatása a gyer
mekinek fejlődésére.
Irta: Berend Miklós, egyetemi magántanár.

Századunk nralkodó betegségének a
tuberkulózist tartják, de hozzátehetünk azt is,
hogy az intelligens körökben az idegrendszer
betegségei még ijesztőbben szaporodóik, mint
a tuberkulózis. Mind a kettő ellen a gyeimekkorban kell kezdeni a küzdelmet,- az. elsőnél
a test, a másiknál a lélek erősítése által
i-^piknnj

felelős szerkesztő.

A lap szellemi részét illető közlemények és
előfizetések a szerkesztőséghez intézendők.

Megjelenik minden szombaton.
Nyilttér sora 40 üllér. Hirdetések meg
egyezés szerint közöltetnek.

sége. Még jó lenne, ha vízvezetéki víz szercsikát és arzenikumot és. így szál
zel eresztenék föl a tejet. Az legalább lította a temetőnek az életben marláb
egészséges. De a vízvezetéki viznek ára alatt állá embereket. De hát nem Jáger "
van, igy tehát Nagymarostól Törökbá Mari az a komisz kofa, aki napról- ' ..
lintig jobbadán a kutak, az egészségte napra mérgez bennünket, vagy elvonja
len kutak adják a pesti ember regge testünk táplálékát és drágán megfizetteti
lijét. —
I - '",•
magát? És mit tesz ellene a törvény ?
Igen könnyen tultehetnénk magun Koboz és nevetséges alacsony bírsággal
kat, ha az élelmiszeruzsora és hamisí sújtja a lépen ragadtakat. Még állag
tás aféle »pesti kórság* volna. De nem szerencse, hogy a végső fokon a föld- '
az! Nehéz megmondani, hogy mi ott mivelésügyi minisztériumig fellebbezett
hon, a jó vidéken, mit eszünk ? Piac hamisításoknál — örömmel olvassuk —
ról élünk, drágán élünk és hamisságo nincs pardon és az alsó bírságok ítéle
tei ellen kapaszkodók beleesnek a tejbe,
kat veszünk tápláló eledelek helyett.
A legutóbbi lóhusmészárszékről ele mert ezekre csak ráhúzzák amit érde
melnek. De hát már maga az baj, hogy
get beszéllek már.
Nagyot dobbant akkor a szivünk a törvény igen enyhén sujt. És még
és hogy szoktuk akkor mondani: felál nagyobb baj. hogy a piaci ellenőrzésünk
lott a hajunk szála, mikor hallottuk a mizerábilis. Semmi.
Nyugodt lélekkel kérdezzük, hogy
vásárhelyi Mari néniről: a Jáger Mari
ról, aki gölődényben ke vertette el a van e nálunk olyan hatályos piaci ellen-

pártállását eltitkolja, vagy ami még rosszabb
— közömbössé válik.
^

miségéhez, de nem ámítjuk el hazugsággal I
A gyermek lelki élete igen sok tekintetben
Semmi sem hat oly kártékonyán a fej alapszik fizikai folyamatokon. Más tesz a lelki
lődő lélek egyensúlyára, mint a hazugság. világa a szabad természet ölén felnövő, mint
Vannak családok, amelyekben óriási esemé a város zárt levegőjében cseperedő gyereknek;
nyek fogják fel, ha először viszik a gyereket más gondolatmenete lesz annak, aki sokat
a fogorvoshoz. Izgatott mindenki, a családfő van felnőttek, keveset hasonszőrű gyermekek
től a szobalányig s az ártatlan kis jószág, közt, mint annak, aki játékait hasonkoru paj
aki csak azt tudja, hogy úgyis lógó fogát tásaival végezheti. Az utóbbi években a gyer
fogják kihúzni, mikor a rémülettől sápadt mekek fertőző betegségeitől való félelem igen
arcokat látja, egyszerre tisztábaJ ö n . .^azzaj, sok jómódú szülőt birt arra, hogy gyermekei
I bj>«v_miért igértékmeki a porció tígytaltotP ket más.gyermekektő} j^h^^-(^iwiiiw>i>.
".ha jól viseli magát«. Csoda-e, ha e perctől elzárják; ez a léghelytelenebb és legügyetle
kezdve képzeletében a legrémesebb dolgok nebb politika, mert a fertőzéseket igy sem
rajzolódnak le, kezd vonakodni s~ ilyenkor kerülhetik el teljesen, de a gyermek lelki
kezdődik az izgatott rábeszélés, amely a világát fejlődésében tönkretehetik.
gyermeket percről-percre izgatottabbá teszi.
leánykáknál, akiket nevelönökre biznak
No, ezt a gyereket sem fogják még egyszer rendszerint, ez az ártalom még sokkal jobban
elhozni ahhoz a fogorvoshoz.
érvényesül, mint a fiuknál. Bámulatos, hogy
Mennyivel jobb ennél akár az, hogy ki milyen élesen figyel meg mindent egy 8—10
sebb gyermeket meglepünk az ilyen, csekély éves gyerek; ismeri a nevelőnője minden
beavatkozással, akár ha nagyobb, hogy meg szokását, hibáját, jobban, mint a szülői!
mondjuk, miről yaw szó, közel hozzuk értel
Ezek a rendesen öreges nevelőnők, akik
i)

1

~^g»inden, a külvilágból jövő benyomás iránt
derült, .harmonikus környezet, nyugodt, békés
életmódot folytató szülők példája a nevelés
legbiztosabb alapja, mig a 'házi zivatarok
sokkal mélyebb nyomot hagynak a gyermek
lelkében, mini azt az ember hinné.
A fejletlen lélek megérzi a diszharmóniát,
ellentmondások keletkeznek a betanult fogal
mak és a tapasztalt tények között s ezeknek
vagy az a következménye, hogy a gyermek
ösztönszerűleg zárkózott lesz, sőt érzéseit —
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őrzés, amely, biztosithatj
afelől,^ hogy
nem lesz hamisítás. Szó sincs róla.
Ettől a piaci ellenőrzéstől az csal
hat, hamisíthat, aki akar. Az orvos
razziái ezer módon kijátszhatók. Nem
is végez ellenőrzést, mert nem fizetnek
érte külön. A kamatszámítás többet ér.
Hiszen a piaci ellenőrzés maga egy,
embert kivan, de hibás maga a közön
ség is. Mert elnéző és nem csinál a
maga kázusából lármát, sőt a hatósági
feljelentéstől élénken óvakodik. Van is
rá oka. Mert a hivatali eljárásnak bü
rokráciájában de százszor is megbánja
az a szerencsétlen embertársunk, aki
> jelen tett«. Járhat a hatósághoz nem
i s egyszer, de a végső megbánásig.
Nemcsak idézik, de várakoztatják, sze
kálják s az idejét lopatják, tízért van
az, hogy nálunk a hatóságot munkájában senki nem támogatja,—mert ezer
kellemetlenség szakad a nyakába.--.
Hibásak vagyunk mi is, a sajtó.
Ugyan hagyjunk már egyszer békét a
megbolygatott, hármas szövetségnek és
Aerenthal politikájának. Törődjünk a
lakótársaink életével, egészségével. Mi,
az újság pelengéressen ki minden piaci
hamisítót. Pellengéressen akkor, mikor
még a halóság nem rendeli a vádlott
terhére a büntetésnek a sajtóban való
meghirdetését. A piaci élelemhamisitás
minden esetét mondja meg a maga
újságjának az olvasó. És aztán a bűn
ben fogant embertől ne vegyen senki.
Bojkottáljuk. Adjunk szigorú példát arra,
hogy mi vár a piaci hamisítókra. Majd
csak a jobb eszükhöz kapnak azok is
-és véget vethetünk a piaci hamisításnak.
Lapunk áll e téren olvasóközönségünk
rendelkezésére.
;

legtöbbször nem szeretik a gondjaikra bízott
gyereket, akárhányszor másként viselkednek
a. gyermekkel akkor, ha csak ketten vaunak
egyedül, mint akkor, ha a szülők valamelyike
is jelen van, — igy ismeri meg a gyermek
a kétszínűséget. Száraz egymásutánban, mintha
harisnyakötés volna, próbálják ezek növen
dékeik fejébe beleverni azt, amire szerződve
i l M r k r w r g F ' ^ W i^WBBnT^lllB*
hogy gyermekekkel van do'guk, akinek ked
vesebb a táncoló napsugár, mint a francia
nyelvtan.. Nézzünk csak meg egy növendékei
vel sétálgató nevelőnő!; tisztába jövünk vele
pár perc alatt, nevel-e valóban, vagy ugy
bánik a gyerekkel, mintha pórázon" tartott
kis kutyát, vinne sétáltatni. Ótt megy egy,
menjünk csak utána ! Szép, apró léptekkel
megy a kis leány, mintha nagy felnőtt dáma
volna,.dehogy lép a sárba, dehogy néz oldalt.
Beszél néha, felélénkül a szeme kérdez vala
mit — unott válaszokat kap francia nyelvetY;
a társalgás megakad!
_
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Ha pedig kicsit élénkebb, temperamen

Színház Jánosházán.
i\
Színészeink csütürtökön — január 27-én
— is játszottak. Megfoghatatlan! Erre az elő
adásra a közönség felvonult Telt ház lett.
Ugylátszik, vonzotta Őket az idei évad leg
nagyobb sikerű operettje »Az elvált asszony*.
Ja, az elvált asszonyra mindenki kíváncsi. —
Lysseweghe-t, aki Gonda kisasszonnyal — a
szabadszeretem-apostolával — utazott a háló
kocsiban, miért a törvénvszék elitélte és fele
sége, Jaha, elvált tőle. De a törvényszék . el
nöke — mivel később kitudódott a hálókocsi
kalauza révén, hogy-Lysseweghe nem bűnös
— a két házastársat ismét összehozta és
maga meg elvette fjondá-t, akit Lysseweghe
kényszerűit volná elvenni a társadalmi fel
fogás szerint
Minél tovább játszanak színészeink, aunámkább nyomulnak előtérbe Szántó Jenő és
Kun Dezső. Már a közönség kedvencei lettek.
Ebben'a darabban meg egyenesen kiváltakSzántó, mint hálókocsi-kalauz; Kund Pezső,
mint halász—63 később," mint—táncos Kövi
Kornéllal a táncot gyönyörűen' járták. Kövi
Kornél, Gonda Szerepében igen jó volt; a félvilági' hölgyek bemutatásában- mindig meg
felelőt produkál. A főszerep az. övé volt Öl
tözete, termete, modora mind hozzájárult si
keréhez s igy egyes részleteket meg is kellelt
ismételnie. Nem szabad megfeledkezni Ernyei
Emilről sem, aki igen finoman játszott; kevés
mozdulattal sokat mond.
Pénteken — január 28-án — Molnár
Ferencnek nagysikerű darabját a »Liliom«-öT.
adták elő. — Liliom, aki csirkefogó hititás,
feleségül veszi Judit, a cselédleányt, ae mind
azonáltal durván bánik vele. Közben állásá
ból élbocsájtják. Munka nélkül levén -család
jával nyomorog. Ekkor egy ficsúr rábeszéli,
lopjanak, ha kell gyilkoljanak. Az útonállás
nem sikerül; hogy a rendőrök kezébe ne ke
rüljön, agyonszúrja magát. Ismét a mennyor
szágba kerül. Ott is szemtelenül viselkedek
áz 'öreg fogalmazóval szemben. Tizenötévi
szenvedés után egy napra a földre mehet

6. szám
Felesége házához kerül, ahol alamizsnát ad
nak neki. Felesége felismeri egykori urát és
megmondja leányának. — A detektívek újra
elviszik, mert csillagot lopott a mennyországban.
Liliomot Korda játszotta. Kövi Kornél
Juli szerepét — mint együgyű cselódleány,
majd mintafeleség, .később özvegyasszony —
sikerrel játszotta. Kitűnt még Ernyei, mint
hordárból lett gazdag ember; Szántó, -mint
ficsúr, Német Anna, mint cselédleány; Farmosi,
mint fogalmazó a mennyországban.
Szombaton — 29-én — színre került a
•Tavasz, cimü operett. Kun Dezső jutalomjátékául. — Csapó ügyvéd megszereti — fe
leségén kivül —" a bárónőt, akinek ügyvéde
volt válásakor. Ez ügyvédhez kerül egy csi
nos falusi szobalány, akit Gál Feri irodave
zető szerel meg; de szerelmes lett belé az.
öreg Jeromos is, aki csapó ügyvédnek ipa.
— A Svábhegyen az egész szerelmi história
egy vendéglőben kitudódott, melyet azonban
igen békésen intéztek-/ el maguk között a
haragosok.
— - - Kun. Dezső az ideges pincér szerepét
kitűnően adta. Tetszett a közönségnek. Szécsi
Emmának — mint szobalány— bemutatkozásátjneg kellett ismételnie,. mert olyan ere
deti volt beszéde és tánca. Az előadás folya
mán bohó, vig, pajkos volt. Kitűnően moz
gott a színpadon. A taps kijutott érté.
Vasárnap — 3-án — Csepreghy nép-színművét a .Piros bugyeláris.-t adták elő.
Ki ne ismerné? A nép fiai kerülnek benne
szinre. — Török Mihály biró élveszi Csillag
Pali szeretőjét, Zsófiát. Egyszer huszárok jön
nek a faluba-is Pali — őrmester — abba a
házba kvártélyozódik be, ahol a régi szeretője
asszony már. A férj féltékenykedik és rajta
akarja csípni- nejét a hűtlenségen és már
majdnem — a pénz hiánya miatt — rábizo
nyítja, mikor a Pali által elvesztett-500" fo
rint megkerült. Mert a biró neje a régi v i szonyból származott Manci leánnyal akarja
megszé^yeni'tenT. a katonák előtt De ettől
eláll, Mancit Palihoz adja,-mert már szeretik
egymást és maga meg hűséges "felesége ma
rad Török Mihály biró urnák.

tumosába rtlég a gyerek, ugy nem hall egye nőhöz, aki ugy trónolt köztük, mint a Seik
bet, mint »nem illik ez«, »ne tedd azt«; j ul Izlam I Játék" helyett kiszabva lett a torna
»nem szégyelli magát., — meglehetős nagy óra, az olvasás — szegény gyerekek! — étf'
ilyen nevelőnői szótárt tudnék összeállítani. nem telt bele egy félév, már retteneseseh
jól neveltek voltak, ügy hazudtak, mint a
Ismerek egy családot, ahol ezelőtt fel
köles, mert a hazugság igen, könnyen meg
verte a házat a jókedv. A gyerekek rosszak
terem a gyerekben, minden lépten •— nyoVoltak, mint a kis ördögök,, de egészségesek
I mtin; idegiek voltak, árulkodtak és hova
^a^yaaL
íBJMii'MMiik^itffcffrrfVrtr iMiniVi iirni
lett á j o ' arcszín !
•
ismerte. Jött a nevelőnő. Szikár angol dáma,
A
gyermekhazugságokról
.különben
is
aki kitanított már egynéhány: generáciít, s
valószínűleg azt képzelte magáról, hogyannál j sokat lehi'tyg mesélni" A Berlinben tartott
tökéletesebben iá'nit, minél unalmasabb s 1 gyermektanulmányi kongresszuson tették utolannál nagyobb a tekintélye, minél jobban j-jára szóvá ezt a kérdést. Egy iskolában renrespektálják őt a gyerekek. Csend lett a i deztek a fiuk egy. kis parázs verekedést s az
házban, az igaz; nem fogadták ezentúl vad intelligens tanitö a tanukat három nap -.egy
indián csatakiáltással a papát, ha este haza másután hallgatta ki.
jött, hanem csendes, illedelmes kézcsókkal;
Nem volt köztük egysem, aki az első
nem nem vágtak bele ezentúl a felnőttek napon ne vallott volna másképp, mint a má
beszélgetésébe, hanem sugdosva bujkáltak a sodik napon s a harmadik nap megint más
szögletekben; nem. mentek egymás-diájának, volt áz eredmény. Hasonló kísérleteket kűlön^
ha apró politikai differenciák merültek fel a ben már sokszor csináltak.
Pisla puskája, yagy a Juliska . bábuja fölött,
A gyermekek hazugsága valahol a kö
hanem^mentek illedelmesen panaszra a nevelőzépúton halad, a valóság, a tévedés és >

3. oldal.
•~\
Ernyei Emil kezdetben gyengén, végén
A . már egészen belejött szerepébe : és a biró
típusát, meglehetősen adta vissza. Szécsi
Emma, mint Zsófika, csapa élet, vidámság
volt. A kikapós menyecskét nagyszerűen adta.
Énekei, mozdulatai, arcjátécá "kitűnő volt
- Farmosi, mint őrmester, gyönyörűen énekelte
szerelmi dalát.
- j~.
-Hétfőn — -3J-én — színre kerüli az
előre hirdetett darab >Az erdész leány.« —
" József császár vadászán közben eltéved Láage
Hausz erdész házikója felé. Itt leánya, Krisz
tina rendre utasítja és zálogul a tallér helyett
óráját kellett otthagynia. — Krisztina kegye
rém kikéréséért megy a császárhoz Füldessy
Ferenc érdekében, hogy agyon ne lőj j ék.
Megismerte a császárt, sőt táncolt is vele.
Később József császár meglátogatja, hogy
~ utoljára lássa; gyűrűt ad neki emlékül. Krisztina
mégis férjhez megy Földesyhez és a csárdást
is eljárja német leány létére.
Ez a darab K. Kövi Kornél jutalomjá
téka volt Aranyos, kedves volt a színpadon.
Küiönös módon tudja megjeleníteni a szerel
met, Pompásan játszott Szántó mindinkább
tör-előre. Mindig nagyobb Éikerf érélrEgyéniségében, megjelenésében, modorában van va
lami, amellyes hódit Alakítani is tud, szerepe
mindig vág. Jó volt Liptay, mint I . József
császár. Kitűnt még Szécsi Emma és Német
Anna, mint táncoló cigánynők. Korda a tőle
megszokott játékot produkált, mint alakítás
ban, mint énekben.
Kedden — febr. 1-én — cabaret elő
adást rendeztek az 'Öngyilkosok clubbja* c.
színművel kapcsolatban.
E színmű végeztével előlépett Ernyei
Emil conferencier. A hang, a mozdulat, az
előadás, a sz^l lemesség, a tréfa, a viccek
halmaza őt a conferencierségre teremtették.
Egymásután jelentette be — jó mondások
leadása után — Német Kornéliát, Német
Annát, ki aranyos volt szép énekével, Fari m.osi Sándort, aki a »Caos« elszavalásáyal

hiányos logikai következtetés közt, fötényezője pedig legtöbbször a gyermek .olykor
mesés fantáziája.
Kis lányunk, aki bábujával látogatásokat
fogad, vagy fiunk^ araikor a csákóját felcsapva,
az őserdőket járja fndiánus társaival a szoba
szögletében, a legtöbbször teljes meggyőző
déssel hazudik, de azért abszolúte-nem hi
báztatható. Aki. a gyermek .fantáziáját mindig
Hjjw H valódi,, reális élet "g]*rüugyö3_^és ^egyenes
utjárá akarja terelni, az .kiirtja a gyermekből
a művészétre hajlamot.-a poezist és az egész
gyermekkor varázsát. A nevelés feladata, hogy
' ezt a fantáziát a kellő irányokba tereljük,
hogy a valódi élet . felvilágosításait mintegy
észrevétlenül és mindenesetre rázkódás nél
kül vigyük bele a lélekbe, Kiméivé i»zt,
araennyire csak lehet. 1)<J hagyjuk a gyereket
minél tovább, minél szabadabban gyermeknek,
ha azt akarjuk, hogy egészséges lelkű-ember
legyen belőle. Jaj annak a szülőnek, akinek
... nem mer a gyermeke igazat mondani.
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összehozott tücsköt-bogarat; K. Kövi Kornélt
és Kun Dezsőt akiknek néger duettjüket meg
kellett ismételniök, különösen táncuk miatt;
Korda Sándort'aki igen szépen énekelt két
magyar dall; Szécsi Emmát aki bájos éne
kével szép sikert ért el; Szántó Jenőt, aki a
szokott jó előadással énekelte el a .Tavaszi
daU-t és mondott kis históriát a foghúzás
r ó l . — Dicséret illeti az igazgatót, aki nem
kiméit semmi áldozatot a Lehár legújabb
operettéért ".Lujenburg grófért« s színre
,hozta csütörtökön bucsu-előadásul. Telffi&xe
az idő rövidségét amely a színészeknek ren
delkezésére állott a darai) betanulására, az
előadás szépen sikerült. A közönség szűnni
nem akaró tapssal fogadta a legtöbb ének
számot.

e s
az az ajtó, amely a • komoly oetegségeket
bebocsátja. De a SCOTT-fóle csukamájolaj
EMULSIÓ becsukja az ajtót, még mielőtt a
betegség oda beférkőzhetnék.
•
-

A SCOTT-féle EMULSIÓ

szám

felülfizetésekért az ifjúsági egyesület nevében
ezúttal mond köszönetet Gyarmati Béla ta
nító, egyesületi elnök.
.
Í;

A tejgazdasági szakiikola mulatsága.
A sárvári" m. kir. tejgazdasági szakiskola
tanulóifjúsága február 6-án Kaidon, Nagy
Sándor • vendéglőjében segélyegylete javára
zártkörű táncmulatságot rendez.

A sertésvészt jelző tábla. Mint kuriosum hozzák néha az újságok egyes-falvak
elején olvasható táblák felirását. • Ugylátszik
ezen .dicsőség után áhítozott az is, aki most
a sertésvészt jelző táblára a feliratot készí
tette. Most olvasható.: »A serlés-vész' végett
Jánosháza lezárva.< Hát kissé különösnek
tűnt fel első pillanatra, mert tudtunkkal a
sertésvé.iz az oka, amiért lezárták, vagyis a
zertésvész miatt, A-célja pedig, hogy ama
fertőző betegség tovaterjedését meggátolja,
tehát a serlésvész megszüntetése végett intéz
kedett a hatóság. Vannak itt irástudi) embe
rek, mielőtt ily sarkalatos hibát elkövetnek,
szükséges lenne azokat megkérdezni, hogy
miként kell kiíratni valamit pláne amit sok
írástudó ember is elolvas. Bizony szégyen az
i l y felírás Jánosházára..

Az epilepszia (nehézkor) gyógyítása.

A világ legkiválóbb orvosai szüntelenül fára-,
tisztaságával, emészthetőségével doznak és kutatnak ujabb és ujabb gyógy-,
és gyógyító erejével nagy hír módok után, az emberiségre súlyos átokként
nehezedő betegségek ellen. E betegségek leg
névre tett szert.
borzalmasabb! ka talán az Epilepszia. E baj
Orvosok, szülésznők, "szff-~ ban szenvedőknek vigaszul szolgálhat azon
lők és tít!t<sgek ajánlják min—í ( értesülésünk, mely szerint egy magyar orvos
dennemü torok- és mellbajok j e betegség ellen uj és halékfeny módszert —
nál mint az egészség megbiz- mely^már külföldön is méltó, elismerésben
lialó támaszát.
részesült — alkalmaz gyógysikerrel. Ez orvos
A S C 0 T T-féle. EMULSIÓ a Bpesten, Nagykorona-u. 18. sz, alatt lakó
dr. Szalu') B. Sándor, ki készséggel nyújt fel
a leakiválóbb.
világosítást mindazoknak, kik gyógyító mód
.Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér. szere segélyével e súlyos bajtól szabadulni
Kapható minden gyógytárban.
óhajtanak.
- -.
Panama a katonaelszállásolás m i a t t
Furcsa kis históriáról kell tudomást szerez
nünk.
Még a nyár folyamán elszállásolt ka
Heti
k r ó n i k a .
tonákért járó díjból a nép 847 koronával ke
vesebbet kapott. Kérdés most az, hogy ki—a—
Ipariskola felavatása. Székesfehérvár hibás? Erélyes vizsgálatot kérünk; Legyen
tól jelentik: Vasárnap avatták fel unnepiesen már^ége a botrányoknak.
——
az államilag segélyezett, újonnan épült impo
záns ipariskolát Felavatás előtt zászlószente
lés volt, melyet Prohászka Ottokár püspök
végzett Az iskola dísztermében nagyszámú
közönség jelenlétében a felavatásnál beszédet
H. Sándornak Helyben. Hálás köszö
mondtak Sára Gyula polgármester, Pausch
JRafael ipariskolai igazgató, >Say FerPtic ipar- net a figyelmeztető leveléért, mivel azon ügy
nálunk már léiig feledésbe ment. igy alkal
| testületi elnök, dr. íferekes Lajos, főjegyző, mat adott ?z öntözésre befolyt összegrőT"! az
í Közben is • iparósifjak szavaltak. Az ünnepélyt elszámolásra/Nem -tagadjuk, • gyVfcnra •hal
lottuk, hogy olyanok, akik egy fillért sem j r - .
' a Himnusz éneke zárta be. • - • ' „ •
,
tak alá, egy fillérrel sem járultak hozzá, azok
A nemeskeresztnri •Ifjúsági ÉgyesO- beszéltek legtöbbször az elszámolásról. Tudja
! let«4olyó évi január hó 23-án műkedvelő meg azt Ön, hogy ml c-ak aláírást gyűjtöttünk,
i előadással egybekötött táncmulatságot rende de pénzt nem. Az öntözést a bíróra bíztuk,
zett. Tiszia jövedelem 95 kor.. 60_ fillér, jnely s ha kellett pénz akkor kértünk az aláírók
összeg a könyvtár-alap javára lordittatott. tól s rögtön átadtuk a bírónak nyugta elle
nében. Csak nem gondolja-Ön, hogy mi re-^r
Felülfizettek a következők:. Hegedűs Teréz ágálunk azok-beszédjére, akikről tudva van,
5 K, dr. Szekeres Pál, Forintos Imre, Dancs hogy sehonnai jött-ment családból valók.
Erzsike, Günsberger/ígnác, Fischer Mór i2—2 Akikről csak azok nem tidják, akik nem
K, Péter Irén, .Gy^mati Tihamér, Kemény akarják, hogy azok.mint vérszopó uzsorások
Béla, Rozuer József, Rubin Salamon, Alt- és zsarolók szerezték a vagyonukat Minden
fillérjükhöz szenny tapad. Csaltak, hogy nyer
státter Ignácné, Kohn József 1—1 K, Molnár jenek. Csalva-nyerve tengetik az életűket. Ha
Ferenc,- Moóry Rudolf, Bertha János 40—40 felkein -k reggel, akkor azon tűnődnek, hogy
fill., Makray Ágnes, Szabó Pál 20—20 fill. A kit csaljanak meg s este ha lefeküsznek nin
4
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Szerkesztői üzenetek.
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6. szám.
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4. oldal.
Cc-enek megelégedve magúkkal, mivel keveset
c-a'tak. A társadalom ezen söpredéke nem
zavarhatja a mi köreinket. Elfoglaltságunk
miatt rOviden most a következőkben számo
lunk el: 1008. máj 28-án átvett tőlünk Rauch
volt biró 50 koronát, ismét 62 koronát; 1908.
jnl. 30 án 20 koronát, jul. 14 én 146 koro
nát, összésen^278 koronát A legrövidebb idő
alatt elkérjük a volt bírótól akiadási jegyzé
ket Összehasonlítjuk a lapban kitüntetett
összeggel, akkor megtudjuk van-e még pénz,
kellett-e maradni. A nyugták szerkesztőségünk
ben meg te* inthet ők, melyeket a biró saját
kezűleg irt alá annak idején.
Több betegsegélytői tagnak. Panaszuk
kal forduljanak egyenesen Szombathelyre az
igazgatósághoz tömegesen, ugy biztosan intéz
kednek, hogy oly Varjai eset elő ne forduljon
többé. A munkaadótól levont díjért követel
hetnek ingyen gyógyszert és orvost

o |
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Egy ajonnan épült, adómentes
ház a Dukai-utcában, szép
udvarral

és

műszerész-üzletet

rendeztem be, hol is mindennemű zsebóra-,
fali, inga-, skot- stb., úgyszintén

Bővebb értesítést 'ad HORVÁTH KAROLT
tulajdonos a Kaszinóban.
u |o |o |o | u 1 | u | u |o |o |o |o |o |o |o jo
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i adó
SZŐLŐFAJ!
Hogy ezt bebizonyít
sam, a >Delaware<
szőlőről, kiráfyi köz
jegyzői hitelesítéssel
ellátott eredeti fény
kép felvételeket ké
szíttettem.
A ielvétel áll: egy darab 20 éves
csercsapos kifogástalanul dúsan termő
töke, 32 fürt, egy darab 4 éves szálvesszős töke 168 fürt és 11 darab egy
sorban levő 4 éves szál vesszős töke több
mint 1800 kifogástalan egészséges
flrt szőlőterméssel. Ezek mind ott
vétettek fel, ahol pár méternyire löle az
európai oltványokon a termés négy-ötr
szőri permetezés dacára elpusztult így
ez az év volt az, amely bebizonyította,
hogy ezen fajnak termésében permete
zés nélkül semmiféle szőlőbetegség kárt
nem okoz. Ezenkívül nagy előnye még,
hogy oltani és alá a löldet megforgatni
nem kell, vesszője télben soha meg nem
fagy, bora elsőrendű és rendkívül bőtermő. Ezen a néven azonban igen sok
más hitvány fajokat adnak el, ezért aki
a valódi bőterraö és legnemesebb fajt
akarja megszerezni, az csak a Hagy
Gábor-féle -Delaware< vesszőt vegye.

A n. é. közönség tudomására hozom,
hogy Jánosházán, Horváth Sándor lisztkereskedő szomszédságában
-, •

gyümölcsössel órás- és

e 1 a d ó.

azonnal, egy nagy üzlethelyi
ség, lakással, JÁNOSHÁZÁN,
a vásártéren, az_ujoniian épült
— (Kovács-féle házban.) —
Bővebb értesítést ad a kiadó
hivatalunk — vagy a, tulaj
donos K o v á c s s z á l l o d á s
DEVECSERBEN (Nemzeti szálló.)

Páratlan

Ü z l e t m e g n y i t á s .

t o r o n y ó r á k
javítását, valamint azok ujjá készítését, avagy
régi órák átalakítását eszközlök, továbbá e l 
ragadok javításba mindennemű legkényesebb
természetű orvos- és műszaki gépeket és
villany főiszer éléseket legpontosabban, a n. é.
közönség teljes megelégedésére.
Gyakoriatom részben itt, részben a kül
földön, Svájcban szereztem 30 éven keresztül,,
úgyannyira, hogy képes vagyok a legújabb
technikai vívmányok legkényesebb igényeinek
is eleget tenni.
Ő cs. és kir. Fensége József főherceg
ur az 1900. érben as alcsuti kastélyban
előforduló összes órajavitások megbízását
is kiérdemeltem, továbbá számos elismerő
hatósági bizonyítvány Tan kezeim közért,
melyek tanúságot tesznek szakavatottsá
gomról, miért is magamat a közönség szíves
pártfogasába ajánlva, maradtam
kitűnő tisztelettel:

Hennáim Pál ntódá
órás- és műszerész.

V e n d é g l ő - m e g n y i t á s !

r

A n. ó. közönség b. tudomására hozza a
Sörház uj bérlője, hogy vendéglőjét f. hó 8-án
kedden ünnepélyesen megnyitja.
Kitűnő balatonmelléki borok!
Figyelmes kiszolgálás!
ízletes magyar ételek!

A Dtlawan szőlő bővebb leírását, termé
sének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti
fénykép felvételeit színes kivitelben, továbbá a
szöveg közé nyomott 40 szép képet tartalmazó

képei irjefvsikat mgy,,, «, bérmentve kU

döm mindenkinek, aki velem címét tudatja.
Okvetlent I kérje még ma ezt a tanulságos tar
talmú árjegyzéket, mely szőlőoltványokról éa
lúgos Hetesről is ad részletes,helyes útbaigazítást
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Hagy Gábor szőlőnagybirtokos Kóly,
- -pérta, távlráa *F«WMHr1tfWtt ~
Levelezé* magyar, román, horvát,szerb éa né•
met nyelven.-

szavatolt valódi borpárlat

C a m j s és S t o c k
KÉRDEZZÜK

MEG A HÁZIORVOST!

gőzpároló telepéből, BARCOLA.
Egyedüli C o g n a c-gőzfőződe állandó
hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.

I
^ ^ - T e r m é s z e t e s

K a p h a t ó

J á n o s h á z á n :

sarjamat"?
Bor, pezsgőhöz a legjobb ital".
agyüi'';ivz' ; i f~:
á r : |!;.->i. V. '/.•••••

S I N G E R

N Á N D O R

ü z l e t é b e n

Xy"rn:;i-'it nink'-n/vf Nándor viilaiiyeröre terehdezWt kfíuyThyomdájábah. CzetMOmoik.

