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Múlt és jövő.
Irta : Homer Benő.

Hiába állitnók, hogy a tudomány,
a felfedezés nem az emberiség javára
szóigál,, mert mig a felfedezőnek, ..a
tudósnak egyéni hiúságát emeli, addig
legjobban a humanizmus szolgálatába
szegődik. Hiába tagadnék le, hogy a
szocializmus csak utópia, egyéni érde
keket szolgáló tömeg fanatizálásából
áll, addig mindannyian elismerjük ha
talmát és törekvéseit és még a legna
gyobb antiszociálista is önkéntelenül a
természet véletlen akaratából annak
áldoz. Ki gondolhatta volna ezelőtt 100
évvel, hogy a gépeket romboló angol
munkások egyesülele világot igazgató
egyesületté válik. Senki, még maguk a
vezérek is csak az anyagi kár keresz
tülvitelével akarták a munkások sorsát
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társszerkesztő.

I jobbra fordítani. Mindent csak praktice,
semmit theorice nem vallottak. De ki
remélhette volna ezelőtt még csak 150
évvel a fehér rabszolgák — jobbágyok
úrrá, függetlenné való tételét. És ma,
megvetéssel fordulunk el, a törvény
szigorúan bünteti azt, ki szolgáját, fci
csak oly szabad ember mint gazdája,
megengedett határon tul sérti vagy
bántalmazza. De minden megváltozik
és az idők folyása az emberi ész jólelküségét - fokozza. Az intelligens nemze
tek sokkal könnyebben észreveszik a
nyomort és oly bánatos támogatásban
részesitik a szegényeket, amily életmód
ban ezelOtt 100 évvel még a gazda
gabbaknak sem volt részük. Megválto
zott minden és ma a munkás nem
anyagi kárral, hanem anyagi károso
dással sújtja az őt kellőkép nem hono
ráló munkaadót

A lap szellemi részét illető közlemények a
szerkesztőséghez; előfizetések, hirdetési dijak
és reklamációk a kiadóhivatalba küldendők.

Megjelenik minden szombaton.

Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg• egyesés sserlat közöltetnek
Ma ur a gyárimunkás és a vészjelzósip hallatára becsavarja a csavaro
kat, megállítja a gépet, abbahagyja a
munkát, odaáll a gép mellé, mintha
mondaná: .Istened vagyok, akkor fogsz
megindulni, mikor én akarom", A pro
letár munkás ma szabályokat csinál a
munkaadójának és 0 köteles engedelmeskedni, mert különben állhat a gyár
hónapokon keresztül.
Uj munkásokat nem kap, mert a
munkások véd és dacszövetsége lehe
tetlenné teszi ezt és maguk a. munká
sok károsodnának, ha boykot alatt levő
gyárhoz munkába állnának. Nem tűr
nek halasztást, haladéktalanul jogokat
követelnek. Csak egy év előtt követelték
Németországban a textilipar egyik ágáI nak munkásai a vasárnapi munkaszünet.
mellé még a hétfői napot is, de emellett
a rendes hetibért minden levonás nél-

fiúra azt, hogy a Vajka kOzség határában
levő somiakat Szent István király maga ül
tette. Nagy árnyas lombkoronát ad az a szilfa
Nagyon itt volt az ideje, hogy társa
mely a tiszolcz-murányi országút mellett, a
dalmi és hatósági védelembe vegyük termé
Taracka patak közelében van. Kedves történet
szeti emlékeinket. Kegyeletünk még élettelen
fűződik ehhez. Vesselényi itt látta meg a
tárgyak gyűjtésére és gondos őrizésére szélit,
murányi Vénuszt, Széchy Máriát Kivételes
helyzetben. A murányi vár hőslelkű asszonya
hogyne kellene hát természeti emlékeinket
.Vegyülve itt fenyők gyász illatába
fehér paripán jött ide a néphit szerint, hogy
őrizni, melyekhez nagy emlékezetes törté
A hársfa virágok lelke leng elő;
a Taracka hüs vizében megfürödjék. Ezzel
nelmi emlékek kapcsolódnak? Nem monda
E hársfához kötötte paripáját
A fejedelem s loborozó bajnokai
kezdődik a két ellenfél szerelmi regénye, me
nók-e barbárnak és gonosztevőnek azt az
Zászlóit e lombok közé plántálták
lyet a népképzelet naiv, de egyúttal megindító
' embert, aki dinamittal, (mert fejszével nem
S tépték virágát harcra szállva ki.«
dalokban őrzött meg. A cserhalmi tölgyek
birna vele) robbantaná szét Csák Máthé bajA zborói hársiák maiglan is szépen legendáját is tudjuk. A győző sereg -tölgyi*.
nóci hársfáját, melyet a Mátyusföld zsarnok
|i
•\ ll^^aia^i^^B^ltetetty m%c>»»et^rr?rnrTt«4* lek. Legenda beszéli réteyfasgr valami • ^ léből,
mely a kucsmáról eseR^lSJtwfci a
. eretnekek mondották el a lazító szónoklatai kor régen egy erdei fatolvaj az egyik hársat máig viruló cserhalmi gyönyört tölgyes. K i 
kat, ahol Bocskay István a kuruc felkelőven ki akarta vágni Az első fejszecsapásra vér rálya az a hatalmas fa, mely Szent László
dég fejedelmi sátora volt, mikor párthíveivel serkendezett a sérülés helyén s riadtan sza harci sisakjáról'hnlt le. "*
országgyűlést tartott Ez alatt a vén hárs alatt ladt el a tolvaj s lett ezentúl a falu eszelős
De mennyi olyan kedves emlékünk van,
ütötték fel IL Rákóczi Ferenc fejedelmi sáto bolondja. Valahányszor bajban van a nemzet, melyek nagy költőinkre emlékeztetnek. Eper
rát, mikor hosszú harcok után megpihent a néphit szerint Turul madár rászáll a zborói jesen van egy fa, amelybe Petőfi sajátkezűieg
Hatszáz évet túlhaladt már e sók vihart látott legnagyobb hársra s onnan vigyáz a magyar véste nevét Kisfaludynak kegyeletesen óraik
és most is gyönyörűen diszlő hársfa és bi nemzetre.' Vájjon a Turul madár ott ül-e most Csobáncz várában ültetett diófáját,, melyről
Ugyancsak a néphit tartja, -őrzi apáról egyik szép regéje szól. A helikoni ünnepek
zonnyal nem akadna ember, aki pusztulását

Természeti emlékek védelme.

megindulás nélkül hallaná De ez csak egy
természeti emlék. Buhócon ma Mátyás király
hársfája, melyet >az igazságos* maga ültetett
És a zborói hársak? Rákóczi méla ábránd
jainak, nagy hazafias terveinek e gyönyörű
színhelye? Bartók Lajos lantjáról ez a költői
tiráda:
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hornyolt tetöcserép-oyára Jánosháza. Számos elismerő
levél és kitüntetés. Állandóan kapható: I . rendű tégla 98 I .
IL
Hornyolt tetőcserép:
Apró tetőcserép:
40
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ezeket .egy központi iroda-- irányítja,
amelynek az országok
fővárosaiban
egy-egy irodája van. Ezen irodák fel
vannak osztva különböző szakcsopor
tokra é s amely csoport sztrájkba lép,
az bejelenti az iroda vezetőségénél és
m á r intézkedve is yan^Jiogy segély
esetén a központi irodából megfelelő
pénzsegély érkezzék. H o g y ' m i l y hatal
mas egylet, az összes
munkásokat
éveken keresztül el t u d n á tartani sztrájk
esetén.
Kimondhatatlan erős várbástya a
munkásosztály és épen ezen erősségére
t á m a s z k o d v a részt óhajt venni az or
szágokat igazgató dolgokban i s V á l a s z l ő
és választható jogot akar é s a nyugati
művelt nemzetek meghajolva ezen sze
gény é s mégis hatalmas intelligens tö
meg előtt és a beleszólási jogot meg
adta.

kül és a- gyárosok kénytelenek voltak
beleegyezni. Szagát vették ennek az
osztrák textilipar ugyanazon
igásak
m u n k á s a i és ők is követelték a hétfői
napot. Persze a m u n k a a d ó k nem adták
meg és a m u n k á s o k sztrájkba léptek
és amit el lehetett volna békés "ülőn
intézni, odamérgesitették, hogy a mun
kások hat-hét h ó n a p o n keresztül sztráj
koltak és anélkül, hogy az egész idő
alatt egy fillérnyit dolgoztak volna,- mégis
elégséges pénzük volt és urasán éltek.
Természetes a gyáros engedett és. köveieléseik teljesültek.
De honnan tudtak a m u n k á s o k
oly hosszú időn keresztül megfelelő
pénzt eló'teremteni ? Kaptak a m u n k á s o k
nemzetközi pénztárából. Az a.kis egyesülét, mely Angliában a m u n k á s o k n a k
követeléseik teljesítése céljSból a gépek
összetörését, á" gyárak megrongálását
tűzte
k i , belátta, hogy ily formában a
tü
nplrágnlr nrrá mim lehetnek, hanem

1

Nem vitatható el tőle, hogy értelm i s é g j e k in tétében hatalmasan felül áll
a mezőgazdasági m u n k á s o n é s ott,ahol
szerét ejtheti ir, olvas állandóan tanul
is. Hisz ludott dolog, hogy az angol és
amerikai m u n k á s , ahol vasárnap a mu
latóhelyek is zárva vannak, felolvasá
sokra megy el és gyakran valóságos
t u d o m á n y o s vitát produkálnak a felol
vasást tartó egyetemi tanárral. Csak így
ejthette módjai a jelenlegi angol mun
kásügyi miniszter is, hogy az egyszerű
munkásból a tudásával a jelenlegi'ma
gán porcra jutott és az ango! király
legkedvesebb embere lett.

a legszükségesebb égy múnkásbiztositó
pénztár, melynek feladata leend a mun
kából kiállottakat megfelelő segélyben
részesíteni. —
És amit az angol ész kigondolt,
azt kél német gyáros Engels és Marx
kél hatalmas elvbeli szocialista agitációja
folytán az egész világ gyárimunkásai
nak h'atáJinas egyesületévé vált. -Beha
józta a kuiturvilágót és bevonta oda a
munkások millió, és millióit és a mun
kások' fillérjei teremtették meg a m ű n kasokat segélyező egyesületet trade uniont
Ez egyesületbe tartoznak a vi'ág üszszes kultur nemzeteinek m u n k á s a i és

Minden modern állam "ugy alkotja
mog törvényeit, i n . l y ' a társadalmi szo-

alaltl819 töt kedves és elmaradhatatlan szo
Darányié a gyöngéd gondolat, Ivogy ez
kás vujl a résztvevőknek egy-egy lát ültetni. meg is történjék. Ma SzerkeszlőségOiikWh egy
Kazinczy fája ina is szépen díszlik. Berzsenyi kedves-kijuyvet kaptunk: Kaán Károly jelen
fáját külön mutogatja a kegyelet, Arany töl tését a természeti emlékek gondozásáról. A
gyesei a Szent Margit-szigeten emlékeztetnek jelentés: Darányi földmivelésügyi miniszter
az »Oszikékre« a költői alkonyat e mélabús megbízásából lelte és nagy szerelettel, valadalaira.
| mint tárgyismerettel állapítja meg a terméli/.rekre megy történelmi természeti I szeti emlékek gondozásának szükségességét és
emlékeink száma. Ha még mindég gazdagok | módját. Mindenekelőtt szükség van történelmi
vagyunk ezekben az emlékekbe:', de sajnos és természeti emlékeink pontos összeírására
ezrével posztoltak el emlékeink. Nálunk semi- | és aztán azoknak a társadalom védőpajzsa.
tyjH /&,wi ban, védelemben a természeti em I ala való helyezésére. De még ez sem elég.
lékek nincsenek. Egy-egy uj ' vajul, egy-egy j Hatósági goudozókezekre is szükség van.
ipartelep, egy-egy uj^ gazdasan invesztíció i Mindezt meggyőzően, melegen és szeretettel
könyörtelenül irtja történeti és természeti tárJH élénkbe a szép jelentés, amelylyel meg
emlékeinket, ezenfelül lassan, de biztosan indul természeti és történelmi emlékeink fenpusztítja- R -gondozás hiánya miatt az idő. Ha tarlásának komoly és állandó munkája. Mert,
olyan praktikus, lelkifelgerjedésekre józansá hogy a kérdés felszínre jutott, nincs kétségünk
gánál fogva képtelen nemzet mint amilyen az abban, hogy a nemzeti kegyelel nem fog meg
amerikai Egyesült Államok polgársága, képes állani, hanem egyetemes érdeklődése és sze
volt törvényes intézkedésekkel óvni,- megvé retete még a mai zavaros napokban is talál
j.
deni természeti emlékeit: mennyivel szüksé módot, hogy liIrTénelmi eralékeiuket st; ember,
|
gesebb ez minálunk, ahol századokra vissza se idő ne pnszlitsa. Emlékeztessenek azok
'
néző természeti emlékek gondozásáról, meg századokon át a honfiúi kegyeletre és magyar
védéséről vau szó, melyet az idő vasfoga voltunkra.
úgyis pusziit.
.— t.
Verner László.
I
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kasoknak és szociális kívánságainak leg
jobban megfelelnek és a civilizáció előhyomulásával az individuális érdekék
csak néT:ikép lesznek
kielégilhelok,
mert psichologiailag egy táborba kell
haladni a társadalmi humanizmus felsegilésére, hol mindnyájan egyért é s
egy mindnyájunkért él.

Utazás egy iskola körül.
Irta: FIGYELŐ.

l l a van »Utazás a sírdomb körül €
ha van »Utazás a Balaton körül«, miért
ne legyen_ „Utazás, az iskola körül ?"
•'-*
*
*
• — Micsoda nagy épület van ott az
Uj-utcában ? Gyere, nézzük meg !
.
Valiiban n a g y - é s hosszú. Sok
ablak van rajta. Kié lehet ez.a titokza
tos é p ü l e t ? Csak-nem a „Senki í l á - é ?
— K i tudja ? Nincs rajt semmiféle
írás. .De m é g i s ! . N i a ' ! >Az átjárás 5 K
h ü n M é s mellett liltátik* Emilt is, amott
is, Mi az isten csodája lehet ez. Csak
nem valami szanatórium ?
— Ezt meg kell tapasztalni akár
hogyan. Menjünk arra felé, talán meg
kerülhetjük.
<
•
— Az á m ! I l i van egy szül; utca,
de még annál is rosszabb, egy ócska
sikátor; íele van vjzzel m."g sárral Most
aztán buzd fel a csizmádat nyakig, mert
a nadrágod, kabátod tünkre megy.
— Hát átmegyünk ?
—"Hogyne! Isten neki! Ügyeletünk,
egy halálunk, de e soron általvágunk.
Kall, kafi'; pocscs, ppcscs . . .
-- Jaj barátom, segítség, megyek
a pokolba!
• — Jaj. drusza, nékem .is kell se
gítség, sntyedek az alvilágba! Hogy így
kell meghalnom! Pedig én m á s életre
s z ü l e t t e m . Szánom és b á n o m a p r ó b b
bűneimet. Isten vele világ és pajtás.-—
— Mentve vagyok! Talajt érzek
lábam alatt. Nyújtsd karodat ö r e g e m !
Valahogyan csak .kievickélünk innen.
Robinson nem. szenvedett ily halálgyötrelmel mint mi, ebben a Csókos-közben.
- - Ugy látszik, ez az épület be
van kerítve mindenhonnan.Kerilés innen,
fal onnan Míg utóbb egy 'abirinlusba
kerülünk. Fonalat nem hozasz magad
dal, mint Ariadné? Hogyan, találunk vissza.
— Nézd, ott valami j Izülábla van!
— Dehogy jelzőtábla az, valami
rossz, lámpa: Nem csoda, ha táblának
nézed, olyan rosszul világit.
— Menjünk csak közelebb, h á t h a
ott a kaput világítja!
— Valóban, i l l ajtó van.
— Jaj! mi fekszik o t t ? Nem két
fejű sárkány, mely e titokzatos házat
ő r z i ? j H a észre vesz minket, rögtön
keresztbe.nyel le.
s~
— Csak ne ijedj meg most az
utolsó pontnál. Elő azzal a Browninggal!
Ha megmoccan, tüzelj! — U t á n a m !
u
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Jánosháza és Vidéke

Hisz ez egy nagy darab kő, amit
ezek a titokzatos lakók útba teltek.hogy
aki erre jön, keresztülbukfencezzék rajta.
J ó - v o l n a ezt odébb tenni.Eh! különben
r á é r ü n k erre még.
•,.
— Valami furcsa szagot érzek.
Te nem?
— De igen. Ha nem csal az orrom,
innen bálfelül jön.
Alighanem itt van a zérusok hazája.
- — Eltaláltad. Hanem igen piszko
sak, igen ritkán lehetnek letisztítva. A
falak, az ajtók tele vannak ocsmány
mondatokkalfirkálva. ocsmány képekkel
rajzolva. Ezzel a félreeső helyivel nem
igen törődnek. Utálat idejönni.
— -De menjünk is innen' hamaro
san! Ni és ehhez a helyhez közel csi
nálják a kutat? Mit gondolsz, nem egész
ségtelen ez?
— Erre csak azt felelhetem riSgyhegyen épült falu alsó részében a nép
kihalt, mig a tetején —
a magasabb
helyeken — egészséges maradt. Utóbb
kisült, hogy a trágyáié leszivárgott a
kulakba és megfertőztette a belőle ivó
kat. Igy haltak ki á z emberek a falu
alsó részén.
— Nem is iszom én akkor ebből
a vízből Hátha a kolera kiüt rajtam.
Lépjünk o d é b b !
H ü ! az árgyélusát, de menkü
sok vizet rögtönzött ide valaki erre az
udvarra. Talán tudták, hogy mi jövünk?
Hali hó!. Egy fekete hajó! Emberek, kik
ott benn vagytok ebben a titokzatos
épületben, küldjelek erre a parira egy
kisebb fajta ha jót vagy csónakot! Ez már
?

sok, ennyi viz egy udvaron]
— Semmi nesz, semmi zaj.
— Itl kalii.ózhalunk ítéletnapjáig,
még a fülét séni mozgatja senki. De
azért nem oda Buda! Levetkőzünk és
átusszuk ez „Óperenciás" tengert Most
csak bátran bele! Annak a sötétségnek
tartsunk, rhelv az épület közepén vau,
hátha az a kapu.
— Parton vagyunk. Ez a kapu.
Lépj be!
'
— De rossz a lépcső, majdnem
' hanyatestem; ki, van már egészen kopva.
Ócskák az ajtók; a kosztól, piszoktól
csakúgy ragad a fal, a baktériumok
tanyája. Hát még azok a padok! Min
den elképzelhető módon össze vannak
firkálva, össze vannak faragcsálva. A
padló is kikopott; a föld látszik már
alöra Az egész épület az egerek tanyája
lett; á szu eszi a g e r e n d á k a t ; a pók
nyugodtan köti hálóját a sarokban. Ez
valamikor iskola volt.
'—:Hát
még hogyan séipörnek itt!
Csak ugy szárazon kezelik a söprüt, a
padló is száraz és .a por száll a ma
gasba, mert ez áldozat kedves az isten
nek. A por megint leszáll, volt és van.
— Juj! menjünk i«Re» a nagy
porból, mert még a hirtelen halál kö
vetkeztében itt esem el >a por mezején*
egyenesen k i annak a dombnak.
— Ez nem domb, hanem szemét
rakás. A piszkot ide kidobják az udvarra,
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a benszülöttek meg ismét visszaviszik
A czelldömölki főjegyző ezüstlako
a lábbelijükön a „nagy
terembe.Ezért dalma. Ritka szép ünnepség színhelye volt
tanácsos volna szeméigödröt vagy szW a napokban CzelldOmölk város 'érdémerfő
métládát — de jo nagyot — ideállítani jegyzőjének, Lóránt Gyulának a háza. A nép
e lakóknak.
szerű főjegyző,' -aki a mult évben ünnepelte
— Csak tovább innen is.
nótáriusságának " negyedszázados jubileumát
, — Hehe! Ha tovább megyünk.elő- és ezidőből busz évet töltött el CzelldOmölk
jönnek e titokzatos épületnek kétfejű városának élén, a napokban ülte meg nejé
sárkányai, bolygó, szellemei, durva Me- vel, Gaál Lenkével való házasságának 25
fiszlói.
... V.-' - I . .
éves évfordulóját. Az ezüstlakodalom alkal
— Mosl innen csak egy monoplán mából a jubiláris párt osztatlan szeretettel
segíthetne ki, de igy — se be, se k i . ünnepelte az egész város polgársága.
-.— -De mégis! Kisegít az idő. •
Mfikedvelő-szinlelőadás. A borgátai
ifjúság 1910. évi május 8-án, a kath. - iskola
felszerelése javára, Balogh Imre ur magtárá
ban, műkedvelői előadással egybekötött tánc
Ma újra e s z e m b e jutottál.
mulatságot rendez. Beléptidij: személyenként
1 K, családjegy (3 személyre) .2
Kezdete
Ma újra csak egyedül jártam
délután 4 órakor. Kelülfizetések köszönettel
A réti nyárfasor alatt;
fogadtatnak. Színre kerül: a >Vuáglakadás<
Ma újra megsirattam mindent
c. vígjáték. Reudező Czuppön Gyula k.-tanitó.
• Mi álom Volt s abba maradt. "
Személyek: Kovács Péter — Mészáros János,
.;_ Ma újra rózsaszin felhők közt
Márta,neje — Tóth Mariska, Nelíi, unokaRepült Velem a képzelet;
huga — Mészáros Mariska, Ödön* unokaMa újra délibábot űztem
öcscse — Molnár Béla, ,Laczi r*- Balogh Jó-.,
És az enyémnek-hittelek.
zsef, Kati — Koltai Borbála, Egy fiu —
Ma újra néztem, a szemedbe
Mosatics Perenc. Sugó: Greffer György. TörHol az üdvösségem honolt:
ténik
egy vidéki városban.
..
Ma újra hittem, hogy Valóság
Lopás nagyban. Rée István jánosházai
Minden, ami csak álom Volt.
szabó a napikban hurc Ikodott át régi laká
Ma újra — kart a~"karba öltVe —
sából újonnan épült saját házába. A hurcol
Magam mellé álmodtalak
kodás alkalmával -föltűnt jjekij hogy a kész
. É s amikor nem látta senki
ruha-állományból nagyobb mennyiség hiány
Titokban megcsókoltalak.
zik. Feljelentésére a ckeTídfirség nyomozni
Ma újra megfogta a lelkem
kezdett s már most is kitudódott annyi, hogy
Csodás Varázsával a mult;
a ruhaállományt már régóta dézsmálgatta
Ma újra nyíltak a V rágok
valaki. A kár ezidejg több száz koronára rug.
És megint mind a porba hult.
A csendőrség által megindított nyomozás
Ma újra bíztam a jövőben.
még
most is folyik.
Hogy én még. boldog is leszek
Előmunkálati engedély. Kereskedelem
Ma újra mindent eltemeKcm
ügyi
in.
kir. iilTiiister 20773—1910 sz. leira
S téged is elvesztettelek
tával Zalaszentgrrtt község képviselőtestületé
Ma újra csak egyedül jártam
ből alakítóit végrehajtó bizottságnak Tapolca
fl réti nyárfa-sor alatt: •
állomásból kiágazöíag Leseiicetomaj-NémetMa újra eszembe jutottál,
falu, Zalaszántó, Cserhátmajor, Vindornyalak,
S ma újra megsirattalak.
Senye es
Udvarnok érintésévej, esetleg
NOVAK PÁU
Vindornyaszőllős és Kisgörbő községek érin
tésévé^ a d. t. h. é. vasutak zalaszentgroti
állomásáig vezetendő h. é. vasútvonalra az
előmunkálati engedélyt egy évre megadta. <
Magyar ásványvíz Amerikában. A
korytuicai ásványvizet amint, örömmel érte
Eljegyzés. Ép most vettük azon öröm- sülünk, már Amerikában ii ismerőt. Évente
hirt, hogy köztiszteletben álló jóbarátunk, nagyobb mennyiség kivitelre kerül New-Yorkba.
Reisinger Izidor eljegyezte Lővinger Gizella Ezea uem igeiLCsodalkozunk, hisz a korytnicai
kisasszonyt Sopron-Vágról: Sok szerencsét és ásványvíz páratlan a maga- nemében. A viz
boldogságot kivánunk mi is áz uj frigyhez. főkarakterét a benne nagy mennyiségben elő
Változások a városházán. Sik Péter forduló vasbicarboiiál és keserű só adják.
artati >m mai t.-merünk.ölyan'
v á r o s i *?Tani üt és SárkOzy'DSnos" "elöljáró ' Y^^HiK^trfSE"l
a közel múltban, tisztségeikről lemondtak. A vizet azonban, melyben vas, keserüsó, szén
mult szombaton (öltötték be ezeket a tiszt sav, glaubersó ilyen kombinációban' fordulna
ségeket választás utján. A választást Takách elő, még nem. Ama Iwtegségek," melyeknél
Márton főszolgabíró vezette és pénz tárnokká ezen viz jó hírnevét iiiddtoita, a következők:
Szabó Gábor, elöljáróvá pedig Rába János Idült gyomor- és bélhurut, gyomorhányás,
választatott meg.
>
gyomor és bélgörcs, máj és lépdaganatok,
Sertésvész. Sümegen 3 udvarban föl epekövek, sárgaság, aranyeres bántalmak, idült
lépett a sertésvész, Emraiatt a községet zár székrekedés és kiválóan cukorbetegségek éljen.
^Megtagadott államsegély. A vallás és
alá helyezték s a sertésvásárokat betiltották.
Az előforduló megbetegedéseket és elhulláso közoktatásügyi miniszter a kámi iskolaszék
kat áltulajdonosok Malomsoky jegyzőnél- je tanító korpótlék engedélyezése iránti, kérvé
lentsék be. Zalaerdődön egy majorban szin nyét azzal küldte vissza, hogy az ex-lex miatt
ezúttal a> kérelmet nem teljesíthetik
tén megállapították a sertésrészt.
' '
:

Heti krónika.
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- Majális. A kemenespálfai rom. kath Zalaszentiván—Kisfaludpusztára éjjel 1 óra
olvasókor f. évi májas hó 8 án Bella József 54 perckor érkezik; Ez a három vonat köz
zöldes kertjében, saját könyvtára javára tánc vetlen összeköttetésű közvetít Zalaegerszegre
mulatságot rendez. Kezdete d. u. 4 óiakor. Nagykanizsa és Szombathely felől.
Klasszikusok a népiskolákban. Szé
Belépti dij: személvjegy 80 fillér, családjegy
I korona 60 fillér. Felülfizetések köszönettel kely Ferenc, még mint a kultusztárca veze
tője, igen üdvös rendeletet bocsátott k i a
fogadtatnak és hirlapilag nyngtáztatnak.
teawtafc
A napokban vette kezdetét magyar népiskolához a magyar klasszikusok
az idei tavaszi búcsújárás. Mivel azonban tanítása" érdekében. E leirat alapján Herbst
CelldOmOlkOn az uralkodó járványos betegség Géza alispán a napokban utasította az összes
némileg-megakadályozza az elszállásolásokat, járási főszolgabiróságokat, hogy a miniszteri
az egyes plébániákhoz a következő tartalmú rendeletnek megfelelően a tanítók és iskolalevél intéztetett: »180—1910. sz. Főtisztelendő fentartók részletes jelentést terjesszenek elő a
Plébános ur! Híveivel való szíves közlés végett, népiskolák könyvtárának állapotáról. A rendelt t
amennyiben május 15-ike előtt szándékpzának egyben fölhívja a tanítókat,, hogy a népiskolai
búcsúra jönni, tisztelettel értesítem, hogy a tanuló ifjúságot a magyar klasszikus költe
Czelldömölkön (Kis Czell) fellépett, de már mények olvasásába vezessék be, különösen
szűnő félben levő vörheny-járvány miatt hívják föl a gyermekek figyelmét Arany, Pe
szükségessé vált halósági óvóintézkedések tőfi, Tompa, Vörösmarthy, stb. költőkre, továb
következtében az elszállásolásóknál nehézsé bá, hogy ne csak mulatságos, hanem tanul
gekkel fognak ta'álkozni. Czelldömölk, 1910. ságos és a nép részére készült gazdasági
könyvek iránt is ébresszék föl az olvasó kedvet.
április 28. Gácser József plébános-' :
Hamis szárkoronások Több vidéki
Siketnémák. Hazánkban az 1900-iki
népszámlálás szerint 22.126 siketnéma volt. város rendőrségétől jott rövid időn belül
Ezek közül iskolaköteles 5343. A Dunántúli értesítés hogy feltűnően jól hm'isitt százkoro
megyék siketnémáinak száma 3828, .iskola nás bankjegyek vannak forgalomban, — mely
köteles 992. Vegyék szeriot Zala 843, isk_ ekről megállapították, hogy azok egy és ugyan
kot. 243, Somogy 379, isk. kot. 113, Baranya azon bankógyárban készültek. A közönség
317, isk. kOt. 67, Tolna, 251, isk. k o t 47, kívánatos tájékoztatása szempontjából a követ
Vas-457, isk. köt 116, Veszprém 306, isk: kezőket vettük ki a rendőri körlevélből. A
köt-«6, Fejér 265, isk. kot 56, Győr 219, l hamisítványok főbb ismertető jelei: -A hami
isk. kOt 56, Komárom 272, isk. kot. 73, sítványon a számok ugy a magyar, — mint a
Sopron 328, isk. k ö t 82, Mosón 194, isk. német szövegen kissé ferdén vannak nyomva,
köt 43. Több intézet szükséges, hogy ezek a a bankjegyen az egész rajz a valódinál mintegy
szerencsétlenek oktatásban részesülhessenek. 2 mm-rel kisebb. A színárnyalatok az eredeti
Jóváhagyott alapszabályok. A belügy nél sötétebb zöld színűek, az olajnyomás,
miniszter tegnap értesítette a vármegyét, valamint a szövegben levő kerek rózsa-alak a
hogy a bobai Önkéntes tűzoltó egyesület hamisítványon nem látható. — Mindkét oldalon
a szöveg közepén levő »Száz korona* » Hunalapszabályait jóváhagyta.
Menetrend változás. Zalaszentiván— dert kronen« szavak fehér árnyalata hiányzik^
Kisfaludpuszta és Zalaegerszeg közölt három úgyszintén az itt elhelyezett apró piros pontoki
uj vegyesvonat helyeztetik forgalomba;, az a hamisítványon zOld színűek. A papír az
egyik Zalaszentiván—Kisfaludpusztáról éjjel eredetitől minőségre szintén eltérő, durvább, a
I I óra 6 perckor indul és Zalaegerszegre tapintásánál érezhető, hogy nincs kellőleg
éjjel 11 óra 25 perckor érkezik; a második simítva illetve fényezve. — A hamisítvány
,
Zalaszentiván Kisfaludpusztáról éjjel 8 óra száma 19094, series 1221.
1

6 perckor indul és Zalaegerszegre éjjel 1 óra
25 perckor érkezik; a harmadik Zalaeger
szegről éjjel 1 óra 35' perckor indul és

Felvétel a tanítóképző-intézetbe. A
pápai áll. tanítóképző-intézet I . osztályában a
jOvő 1910/11. tanévre 13 teljesen ingyenes

n '

7 féldijat fizető és 3 ösztöndíjas hely jön
üresedésbe. Az intézetben 100 növendék
számára berendezett bentlakás van. A kedvez
ményes helyek a közép-vagy polgári iskola
IV. osztályát szép eredménnyel végzett tanu
lóknak fognak adományoztatni. Ezenfelül a
dunántúli református egyházkerület az e
kerületből való érdemes fiukat külön is segé
lyezi. A teljes dijat fizeH5k~ellátást övi 260
koronába kerül. — A Tolyamodványok bekül
désének határidelye május 31. napja.

Szerkesztői üzenetek.
. L- K. Bögöte. A beküldött tárcát nem
használhatjuk, mert bár az alapgondolatban
van némi érdekesség és eredetiség, de maga
a kidolgozás és stílus pongyola, sőt helyenkint kirívóan rossz. — .Elröppennek felettünk
az idő szárnyai* »s bírt mindazon kellékkel,
melyek arra hivatvák. stb. Talán eltévesz
tette az ajtót ? Nem az Akadémiának akarta
benyújtani? Szerintünk legjobb volna a Jfiizeumba. — J. Helyben. Az illető nem en
gedte meg, hogy megnevezzük. — Poéta-leiek.
Ha megfelélő, akkor szívesen közöljük. Küld
jön néhányat mutatóba.

Gabona-árak
—1910. április 20-án.
Salzberger Rudolf jelentése szerint:
1212- korona.
Buza
7 -7»
Rozs
Árpa
6-30Zab
6-50Bab
7
Tengeri
6-50—
pr. 100 kgr.
Irányzat szilárd.
7
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, kegy a Sukaperesztegi-utcában a „MAGYAR KIRÁLY"-hoz címzett vendéglömet megnyitottam.
Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a n. é. közönség igényeit min
den tekintetben kielégítsem a pontos és figyelmes kiszolgálás révén.
i n . i . közönség szíves pártfogását kéri,
teljes tisztelettel

BAKÓ LAJOS, vendéglős.
Nyomatott Dinkgreve Nándor villányerőre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk.

