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Társadalmi és Myjikdekn hetilap! 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre . . . . , .. 8 korona 
Félévre . — r " "4 korona 
Negyedévre— . , .. . -. 2 -korona 

Kiadja: a »Jánoabasa él Vidéke-
lapkiadávállalat. 

B - L N K 6 R E V B N Á N D O R 
/ V ^ felelős szerkesztő. 
V-Táa*. 

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-

etyeiés_szerhrt késOItetatek. 

Meddig még? 
Irta: Dr. lartoa Adolf. 

— A botrány botrányra halmozódik 
itt, már a felhőket éri, de nem jelent
kezik az a vaskezü erélyes ember, aki 
gátat vetne egyesek garázdálkodásainak. 
— Nem jelentkezik az a bátor férfiú, 
aki a tisztító munkához fogna. 

A városházán még mindig bűzlik 
valami, de hozzányúlni senki nem mer, 
olyan nebé n < s'" rág n*» | f látásik 1——. 

Jánosháza oly szerencsés helyzet
ben van, hogy nincs »választott* bírája, 
mert oly kitüntetésben részesült, hogy 
a >megválasztott* biró ellen rendetlen, 
hanyag pénzkezelés miatt vizsgálatot, 
fegyelmit kértek, mire az lemondott. 
Most a főbíró >megbízta* a bírói teen
dőkkel a helyettes birót, tehát ekkor 
»megbízott* biró volt, majd ez is meg
unta a dicsőséget, ez is lemondott Erre 
a főbíró >kinevezett« bírót. így jutott 
Jánosháza 'kinevezett* bíróhoz, mivel 
nem érkezeit el az idő, nem tisztult a 
helyzet annyira, hogy a nép választ

hasson birót. Ily körülmények között 
nem várhatjuk, nem remélhetjük, hogy 
Jánosháza érdekében a biró tegyen va
lamit, vagy arra_ is gondoljon, hogy 
Jánosháza fejlődését előmozdítsa. Majd 
kipattant a katonaelszállásolási dijak 
891 koronának á visszatartása, mire 
as elöljáróság egy része ellen kértek 
vizsgálatot — fegyelmi van ellenük 
folyamaiban. 

A városházán tőrtént mindez. 
Azt hinné az ember, hogy azok az 

elöljárók, akik ellen a fegyelmit kérték, 
— addig, mig az ügyük tisztázva nincs 
— nem vesznek részt a tanácskozás
ban, nem dolgoznak a városházán, 
visszavonulnak, kivonultak a városhá
zából. Szó sincs róla. „Mit nekünk He-
kuba", mondják, ha fegyelmit kértek 
is ellenünk, majd fizetünk 20 koronát 
és a dolog el van intézve. 

- Hát nem oda Buda. Nincs rendén 
a dolog. Egy önérzetes ember nem be
szél igy. Aki ellen fegyelmi van folya
matban, annak a városházán nincs 

! helye. A közönség megköszöni szón 

>önzetlen< fáradozását, amit a község 
érdékébén tanúsított és nem kéri to
vább. Ott a városházán végre alapos 
tisztításhoz lássanak. — Mig a nép 
nem választhat magának birót, addig 
minden marad a régi, most meggyő
ződhettek arról, hogy >rossz* rendszer. 

Teljesen át kell alakítani ott min
dent. Uj embereket, de önzetleneket és 
kipróbáltakat kell beválasztani. Einek 
nincs ott helye, menjen, ne legyen ke
rékkötő. Me tekintsék a várostlázát hu-
sosfazéknak, amelyből egyesek, csak 
nagy darab falatokat akarnak kivenni, 
hanem tekintsék egy oltárnak, amelyen 
áldozatot kel! bemutatni. 

Igy nem a saját zsebjük telik, ha
nem kiürül a zsebjük. 

»To vasember, hol késel az éji 
homályban«ü 

A wpűlőgépverseiyelrjől. 
• i i-t. i -zm 

Azok az eszmék, amelyek 1—2 
évtizeddel ezelőtt még csak fantasztikus 
regények tárgyai voltak és amelyek a 
jövő talán be sem teljesülhető álmainak 

Egy magyar munkás 
Amerikában. 

Egy Amerikába szakadt derék magyar 
mnnkás: Hönigschiegel János egy írott füzet
ben összeállította amerikai élményeinek s 
tapaMj^tainak leírását és r^gfrff-ügyesen 
- v«.—.- . i—«rf l | | |*"r j f ifdimaansk J u t j á k 
e füzetből némely részt bemutatni" olvasó
inknak. 

Az Egyesült-Államok területén — írja 
Hönigschiegel — kisiparosnak üzletnyitáshoz 
nem szükséges hatósági engedelem; asztalos, 
szabó, bádogos, borbély stb. — ha van pénze 
és hajlama — minden bejelentés nélkül nyit
hat üzletet. Szintúgy nem kell engedelem az 
étkezőhöz vagy kávéméréshez (persze szeszes 
italt nem szabad árulni) vagy kiskereskedéshez, 
sém pedig dohány-, szivar-, cigaretta-eladáshoz, 
mert példán] dohányt, szivart, cigarettát lehet 
vásárolni gyógyszertárban, szatóábo'ltban. ét
kezőben,' borbélyüzletben, szslcnban, (vendéglő), 
'.ávémérésben, divatáruüzletben, meg a jó ég 

' szállítják?* frras az Ugjiwv 

tudja, hol nem; ezenkívül minden forgalma
sabb utca sarkán vannak újságárus-bódék, a 
hol cnkorkát, limonádét és természetesen 
dohányt is árabak. . ., 

" Négy hétig egy nyersbőr-raktárban dol
goztam, IÍK* dollár' heti fizetés (hat' napra) és 
tizőHrt "munka idő mellett Tudniillik a vágó-
hidrór « ' ir?*faMirakba ' 

- wyewbcVBfcet és itt tó—sk be, osztályozzák, 
viszik a borgyárakba. A munkánk abból állt, 
hogy egy körülbelül hat négyszögméter nagy
ságú helyet ily nyers DOrrel betérittettünk, sóval 
behintettük, rixzel (kannával) belocsoltunk — 
utánna ismét egy sor bőr és viz; és igy to
vább ismételve; egy-egy ily helyre kétszáz, 
ötszáz-hatszáz bőrt raktunk egymás tetejébe, 
•s igy maradt huszonnégy-harminchat óra 
hosszat, azután osztályozták, egyenként össze
göngyölítették, kötéllel átkötötték és a vasúti 
kocsiba rakták. 

Mintán a munka csökkent, tizennyolcad 
magammal elbocsátottak bennünket március 
közepén. Es időtől május végéig mindig mun
kát kerestem, eredménytelenül —- noha haj

landó lettem volna bármily munkát elfogadni. 
Sőt hiába volt as uJBágban való hirdetés 
is| hiába hirdettem (angol és német lapban), 
bfify egy erős, egészséges harminckét éves 
fiatalember, a ki beszél magyarul németOl, 
csehül, tótul, némileg angolul, bármiféle mun
kát keres — az egész eredmény as VQlt,.hogy 

rezett német, atfgót iskolák prospek
tusaikat küldözgeUék címemre. *zony, mi 
tagadás benne, ez idő alak bőven kijutott a 
koplalásból, mert mi másnak nevezhető az, 
midőn épgyomru ember minden huszonnégy 
órában egyszer eszik, akkor is csak reggelit 
(kivét kenyérrel - „tat is hitelbe). lg**, ebe. 
deltám, is néha, vasárnaponként ha valamely 
ismerős család beinvitált, csakhogy az ritl án 
fordolt elő,, mivel ha hívtak is, akkor sem 
mentem bárkihez, mivel meggyőződésből gyű
lölöm tz alamizsnát, mely az emberi önérzetet 
sérti. E dologban csak as akkori szobagasdám-
mal tettemkivételt, mivel meg voltam győződre 
arról, hogy ő nem alamizsnát akar .adni, 
hanem kötelességérze»ből tett*, hogy többszőr 
önként meghívott vasárnap ebédre, —-JŐ 
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látszottak, ma már nem problémák 
többé. Az JjWO. esztendő nagy szerep
nek-lesz kiinduló, óriási átalakulásnak 
kezdőpontja a haladás világtörténelmé
ben. Korunk valóra \ altja a zseniális 
Verne Gyula álmait. Az »Utazás a 
holdba* és az >Utazás a föld közép-

hangzanak is, de máT^megls^ömoly 
témáivá kezdenek válni a gyakorlati 
tudománynak. Az emberi erő, a tudás 
és a kitartás ma még ugyan erős harc
ban állnak a levegő birodalmának erőivel, 
de a siker már nem lehet kétséges. 

A levegő meghódítása, leigázása 
eddig álom volt, ma már valóság!Csak 
•még néhány évvel ezelőtt is az egész 
világot óriási szenzációként járta be a 

" -jtthrba valamelyik léghajósnak, vagy 
aviatikusnak sikerült rövid ideig a leve
gőben maradni és léghajóját vagy aerop-
lánját jól-rosszul kormányozni. Ma már 
versenyre is kelnek a levegő hősei egy
mással. A léghajótól nem lehet eltagadni, 
"hogy a mai napig a levegőben való 
maradása biztosabb a repülőgépeknél, 
de előállítása tetemes költségbe kerül, 
kormányozni — terjedelmes voltánál 
fogva — lehetetlen és könnyen a szél 

—játékávA-váJiJi._Aje4)ülőgépet â  pilótája 
oly biztosan kormányozza a légben, 
mint a soffőr az automobilt az ország-

. uton. Elkészítése aránylag kevés pénzbe 
kerül, mert mig Zeppelin 3 léghajója 
közel 2 millió koronába került, addig 
egy repülőgépet 25 —30.000 koronáért 
bárki is kaphat. Ezen általános vonat
kozású jelekből láthatjuk, hogy a jövő 
légjárója nem a nehézkes léghajók, ha
nem a karcsú aeroplánok lesznek. 

A repülőgépek kétféle típusát kü
lönböztetjük meg: monoplán és biplá
nokat. A monoplán — általános alak
jában — egy óriási madár vagy szila
kötő képét nyújtja, mig a biplánok ma
gasban égy nagy skatulyának látszanak. 
A monoplánnak egyetlen síkban elren

dezett „vivőfelülete" van és ez két, t. 
i. jobb és baloldali szárnyra oszlik, 
amelyek között foglal helyet a gép utasa 
is. A monoplán teste egy erkélyt alkotó 
hosszú orsó: az erkélynek a metszete 
alul derékszögű, hátul pedig háromszögű. 
A biplánnak két vivőfelülete van és 
egynémely'fajtának az- alsó—felülete. 
Öss/T yaVvasnwnal Mgy [wigameaüci 
kötve a felső részével. Testét drótháló 
kapcsolja a kép úgynevezett farkához. 

Ezen kétféle tipusu, de különféle 
szerkezetű motorral rendelkező és ki
sebb eltéréseket mutató repülőgépek 
alkotói, .pilótái keltek egymással ver
senyre a most folyó repülőgépverse
nyekben A versenyek tere a Budapest 
mellett elterülő Rákosmező, amely azelőtt 
a lovasságnak szolgált gyakorlóhelyéül. 
A pálya belső átmérője több három 
kilométer hosszúságnál,szélessége ugyan
annyi. A pálya nézőtere 200.000 embert 
képes befogadni, tehát egyszerre többen 
férnek el benne, mint a vármegye egész 
lakossága, beleértve a csecsemőket is. 
A pálya belterületén a különböző he
lyek között a rendezők automobilokon 
és lóháton tartják fenn a közlekedést. 
Szinte egy egész külön városnak látszik 
a hangárok csoportja. Ezen hangárokban 
vannak elhelyezve a repülőgépek. 

A hangárokhoz legközelebb a födött 
tribün áll, melynek közepén a magyar 
címerrel ékesített udvari páholynak ad
tak helyet. Előtte széles térség, melyen 
föl és alá sétálnak a nézők, akik épp 
oly érdeklődő figyelemmel kisérik a ne
vezetes sporteseményt, mint a fényes 
közönséget és a szebbnél-szebb toilett-
okat. A pazar és kápráztató toilettekre 
jegyezte meg' szellemesen egy újságíró, 
hogy nemcsak igen Ízlésesek, hanem 
alkalomszerűek is, már t. i. azért, mert 
igen légnemüek. 

Gyönyörű színes kép, melynek 
tompa moraját egy pillanatra felfüggeszt. 
Paulhan gépének a starthelyre való ki1 

hétköznap, ba hazajöttem, mielőtt ők vacso
ráltak volna, noha csak kettőjük részére 
főztek, inkább ók nem laktak jól, csakhogy 
nekem is juttathassanak a vacsorájukból. 
Ennek az volt a következménye, hogy csak 
este hét órakor mentem haza, hogy ezt a 

ajsjsjjjgg mjr^^akáaáért 
• úgyis másfét- -dollárt feli fizet

nem — ha majd lesz miből! 
Ilyen táplálkozás mellett reggeltől estig 

az utcán szaladgálni, ázni és fázni mellette 
— nem valami kellemes szórakozás, de ezen 
ngy sem segíthet semmiféle sopánkodás, mivel 
az itteni társadalmi berendezés olyan, hogy 
ha a munkás többet termel, mint a mennyi 
a keretiét, akkor egyszerűen kiteszik az utcára. 
Igaz agyán, hogy kissé furcsa logika, hogy 
a munkás azért kénytelen nélkülözni, mert 
sok a fölösleg. 

Május utolsó hetében találtam munkát 
egy szalonban (vendéglőben), a hol tiz napig 
dolgoztam (déli 12-től éjjel 12 óráig) egy 
dollár napibér, ebéd és vacsora javadalmazás 
mellett. De -mivel a törzsvendégek csupa 

kisebbszerü tolvajból ét professzionátus kol
dusokból álltak, a verekedés, késelés napiren
den volt Esténként a feleket szétválasztani 
ét kidobni szintén az én teendőim közé tar
tozott és egy ily alkalommal majdnem a 
balszememet szúrták ki; késsel arcul szúrtak, 
egy centiméternyirel .lejebb a balszemem 
ala^Tahát alh«gyuiiiJag><>llMjiiti^__ ^ 

Június 15-én kaptam ismét munkát, aa 
úgynevezett magas vasútnál. A pályatesten 
dolgoztunk: a gineket cseréltük ki. Fizetés egy 
dollár hetvenöt cent, tiz órai munkaidő mel
lett Itt másfél hónapig dolgoztam,' akkor 
elbootájátottak bennünket; az uj munkásokat 
tudniillik előbb bocsátják el, mint a régieket 
A másfél hónap alatt sikerült adósságom 
rendezése és maradt még tizenegy dollár 
hészpénzem . . . 

Ilyen a munkás sora ideát, a gazdag 
Amerikában. 

gurítása. Egy-két perc és már fent repül 
a magasban és a fejünk felett felhang
zik a motorok pokoli kattogása a lég
csavarok éles berregése. Egy pillanatra 
mintha mindenki visszafojtaná lélegzetét, 
hogy jobban gyönyörködhessék az em
beri elme fényes diadalában. Hogy mi 
ez, mit gondol, mit érez az ember, 
yjgjtoj a -azárnvas madarat hirtelen a 
levegőben — nát&n az emberréF" 
felrepülni látja, arról már nagyon sokan, 
nagyon sokat írtak és én mégis azt hi
szem nem eleget, nem híven. Azt látni, 
a fenséges gyönyört csak élvezni lehet, 
de hűen leírni nem. 

Alig néhány perc múlva már a 
levegőben van Latnam, követi Wagner, 
Illner, de Laroche s többen. Mindegyik 
fótörekvése a másiknál biztosabban, 
gyorsabban, magasabban repülni. A leg
nagyobb tudásukat viszik a versenyzők 
a küzdelembe és bátran állithatjuk,hogy 
a budapesti versenyek döntően járulnak 
majd hozzá az aviatika fejlesztéséhez, 
légi jármüveknek biztonság és gyorsa
ság tekintetében való tökéletesítéséhez. 
Az ember feje fölött oly nyugodt biz
tonsággal szágüldnak a repülőmasinák, 
a gépek túlnyomó többsége a megbíz
hatóság akkora fokát tanúsította, hogy 
az előfordult néhány sajnálatos esemény 
ebből semmit sem von le. A vasút 
tökéletes, az automobilt is annak tart
juk, mégis hány szerencsétlenségnek 
lesznek okozói. Miért ne bizhatnánk 
tehát az aeroplánokban ! 

Az az érzés, amely betöltötte lé
nyemet akkor, midőn az első embert 
láttam a levegőben repülni, késtbb — 
mintha eloszlott volna. Most már tucat
szám láttam a repülőgépeket, szinte 
hozzászoktam a gépmadarak kereplő 
kattogásához, a körülöttük—levő levegőt 
betöltő benzinszaghoz, már nem tartom 
túlságos szenzációnak, amit ezelőtt 1—2 
évvel még csodának tartottam volna. 
Amint a gyermek, a még oly ritka já
tékszert, épp olyan könnyen szokja 
meg az ember a csodákat. Hogy a 
fejünk fölött ma tizen repülnek, azt ép 
ugy természetesnek találjak, mint mikor 
mellettünk tiz autó halad el. 

Egy nap alatt én is hozzászoktam 
a csodához s mig a pálya belsején uta
sokkal terhelten röpdösnek, addig .kü
lön. igazgatói..engedélyly el aj»ngár-vá
ros megtekintésére indultam **e)?y-tol-
inácscsal. Erős katona és rendőr kor
donon kellett keresztül mennünk, mig 
bejutottunk a pilóták birodalmába. A 
hangár mindegyike deszkából épült és 
minden oldalról körülzárt óriási pajtá
hoz hasonló épület, amelyben egy re
pülőgépet helyeznek el. Rendkívülien 
vigyáznak ezen faalkotmányokra, mert 
nagy összegre vannak biztosítva a gé
pek és félnek a tűztől A dohányzás az 
egész területen tilos. Az első hangárban, 
mely nyitva volt, találtak Zsélyi Aladár 
összetört gépét. Elhagyva hevertek a 
roncsok, mig gazdájuk egy szanatórium
ban élet-halál közt lebeg. A túloldalon 
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indulásra készen áll de Laroche bárónő 
biplánja. A gépészével beszélgettünk, 
mígnem int az első nói aviatikus és 
gépe már gördül a starthelyre. Szomo
rúan nézi a hangárban a készülődése
ket Frey André, aki a közönség közé 
esett és kinek a gépe összetört.Latham, 
a többszörös milliomos francia, kit hon
fitársai »viharmadár*-nak neveztek. Pa-
ulháh7*a -London-Manchesteri ut- győz
tesének hangárjai üresek, csak egy-egy 
montőr gubbaszt a benzintartó melleit, 
ök most is fenn vannak a levegőben. 
Rongier, a Voisin gépek leghíresebb 
pilótájának hangárja következett, 2—3 
mechanikus dolgozik a gépen. Majd á 
magyarok gépeit tekintettük meg.Kutassy 
gépe egyike az eddig konstruált legszebb 
repülőgépeknek, sajnos azonban nem 
tud repülni, Szatke, Csermely a pályán 
gurulópróbát tartanak. Herceg, Székely 
Adorján hangárjait zárva találjuk. Jaritz 
gépénél csatlakozott hozzánk montőrje, 
ki a gépek különféle szerkezetét igye
kezett megmagyarázni. Megnéztük aztán 
Bielovucic, Amerigo, Chavez, Engelhardt, 
Paul biplánjait, Wagner, Etrich, Wien-
cier, Montigny gróf és Pischof monop
lán jait. Közel két óráig időztünk a han
gár városban, a kijáratnál egy pilóták
ból álló izgatottan tárgyaló csoporttal 
találkoztunk, kik közül az egyik kérdé
sünkre elmondja, hogy a? ügyeletes 
rendőrtiszt felirta de Laroche bárónét, 
mert a hangárjában cigarettázott. Meg
köszöntem egy tapintatos kézszorítással 
a montőr magyarázatait, aztán ő köszönt. 

Elhagyva az óriási fabódékat, a 
versenypályára mentünk. Noha a nap 
már jó alászállt, még mindig 7—8-an 
szelték a szédületes magasságban a 
levegőt és addig le sem jöttek, mig a 
verseny végét jelentő ágyúdörgés el 
nem hangzott. 

Bágendorfer Samu. 

H Í R E K . 
Jelesen érett. Salzberger Mór jános

házai lakos nagytehetségű fia: Salzberger 
Sámuel, a kereskedelmi akadémián as érett
ségi vizsgát jeles eredménnyel tette le. 

- Esküvé. Reünnger Izidor gabonakeres
kedő Jánosházaról június 29-én vezeti oltár-* 

4960 koronát igért, holott eddig 1400 korona 
volt a bér, azért a régi bérlő 5000 kor.-ért 
Ritter Imre kapta meg. A .Fehér ló* ven
déglőjét Jurái hajtotta 3000 koronáig, a bér 
eddig itt 800 korona volt, mégis a régi bér
lőé, Magdics Rudolfé maradt 3010 koronáért 
Nem tudjuk, kenyéririgység vagy más vezette 
az árverezőket, de ebből csak azt látjuk,hogy 
mégis csak jó soruk lehet a helybeli vendég? 
lősöknei. ' • •*"— ~ 

hoz Beleden -jövroger-Gizellát. 4 ..A-.Vas*fcfflflgfVB« n: 
Vendéglők bérbeadása. Gróf Eriődy ftiogy egy nagyobbszabástí muuka keretében a 

Sándor tulajdonát képező vendéglők bérbe
adása, június 21-én történt rendkívül nagy 
érdeklődés mellett az uradalom kasznári hi
vatalában. Már a reggeli órákban feltont a 
sok idegen az utcán, akik az árverésre jöt
tek. A közönség csak a .Korona- vendéglőre 
volt kíváncsi, mert annak jó előre híre ment, 
hogy — ha törik, ha szakad, a jelenlegi bér
lőnek felverik ugy, hogy annak mennie kell. 
Midőn az idegenek észrevették, hogy a hely
beli vendéglősök árvereznek egymásra, — 
szépen visszavonniuk és átengedték nekik a 
teret A .Korona- vendéglőre Magdics Rudolf 

Nemtelen bosszú. A bukott párt csak 
nem tud belenyugodni a vereségbe. Bosszút 
liheg és forral azok ellen, akik O.-tffyra sza
vaztak Jánosházán, természetes csak azok 
ellen, akik ellen tudnak, Szállási kovácsmes
teren mivel Ostffyra szavazott, ugy akarnak 
bosszút állani, hogy a közvetlen szomszédsá
gába kovácsműhelyt építtetnek, azon naiv 
hiedelemmel, hogy majd akad kovács csak
hamar beléje s igy tönkretehetik. Biz a harag 

nem ér semmit hatalom nélkül, mindez aktív 
reakciót szül. A józanul gondolkodó tisztessé
ges elem Szállási pártjára állót s még azok 
is, akik eddig nem dolgoztattak nála, azok is 
ellátják munkával, de bosszút állani nem en
gednek rajta,csak azért, mivel arra szavazott, 
akire akart s nem engedett semmiféle fenye
getésnek, sem semmiféle csábit gátasoknak. 
Van ennek más oldata is. Vannak vidékek, 
ahol az Ostffypártiak nagy többségben voltak 
s .mit szólnának hozzá azok a jó atyafiak, 
ha ők retorsióval élnének és ily nemtelen 
eszközhöz folyamodnának. Csak a jánosházai 
iparosokat bojkottálnák a vidékiek, akik nem 
Ostffyra szavaztak; ugy véljük hamar tönkre
tennék őket. Kijelenlheijük és megnyugtat
hatjuk a közönséget az iránt, hogy az Ostffy -
párti emberek nem is gondolnak ilyesmire. 

Egy elítélt halkereskedő. Egy szom
bathelyi halkereskedőt, aki Celldömölkön is 
romlott halakat árult, a főbíró 250 korona 
pénzbüntetésre ítélt és ezt az ítéletet fölebbe-
zés folytán' a miniszter is helybehagyta azzal 
a megtoldással, hogy ha Mermelstein József 
a büntetéspénzt nem fizetné le, 24 napi bör
tönben fog tovább elmélkedni a halak .rom
lottságáról.* Celldömölkön beszélik, hogy a 
megvizsgált halak hólyagja piros festékes volt, 
hogy frissnek lássék. Azt is beszélik, hogy az 
elitélt halkereskedőnek minduntalan meggy ült 
a baja eddig is a hatóságokkal, azért szinte 
furcsa, hogy az ily embert, aki romlott hús
sal traktálja a publikumot ennek pénzéért: 
nem tiltanak el egészen a húsárulástói. 

Hőüie té i l felhívás a .Vasvármegyei 
nemesi családok' története* című munkára. 

legközelebbi időben kiadja a Vasvármegyei 
mágnás és nemes családok történetét A 
családtőrtenelmi tudomány, mely as utóbbi 
időben kezd kiemelkedni elhanyagolt állapo
tából, s hovatovább nagyobb tért hódit és 
érdeklődést kelt, akkor, amidőn a nemzet 
törzsét és gyökerét alkotó nemesség múltját 
tükrözi vissza, nem helyezkedik szembe a 
demokratikus korszellemmel, de éppen • 
demokratikus korszak szeme elé kívánja tárni 
a letűnt századok kiváltságos családjainak 
történetét, azon kiváltságosokét, amelyek 
közel egy évezreden át intézték Magyarország 

sorsat. Az uj kor szelleme eltörölte a rendi
séget, megszüntette a kiváltságokat, de olyan 
állomása a haladó idői.ek sohasem fog ránk
köszön teni, mely csak elvitatni is megkísérelné 
azt a kétségtelen igazságot, hogy közei egy 
évezreden át a magyar nemesség intézte a 
magyar nemzet történelmének sorsát Ez a 
nemesség, mely egy évezreden át megvédel
mezte a hazát, érdeméi annyi kegyeletet, 
í^gy^égismerjuir^'mnlfjá^ 
roány pedig megköveteli minden kulturembertől 
hogy világos ismeretével bírjon a magyar 
történelmi századok históriát csináló nemesi 
családjainak múltjával, szerepelésével, alkotá
saival. Sajnos, a magyar szakirodaim napja
inkban még aránylag szegény olyan természetű 
családtörténelmi munkákban, amelyek ugy 
genealógiai, mint heraldikai és biográfiai 
szempontból, vármegyék szerint csoportosítva, 
beható részletességgel ismertetnék a nemesség 
történetét A .Vasvármegyei nemesi családok 
története* cimü munkának első kötetei még 
ez év folyamában (a teljes munka pedig. 
1911. év végéig) jelennek meg. Előfizetést 
csak a teljes műre fogad el a kiadóhivatal. 
A teljes munka (6 esetleg 8 kötet) előfizetési 
ára 80 korona. Bolti ára 120. Az előfizetés 
kötelező és vissza nem vonható. Az előfizetési 
dijakat a Vasvármegye nyomdavállalat címére 
(Szombathely, Kossuth Lajos-utca 6. szám.) 
kérjük küldeni, esetleg azok bevételezését á 

j mü egyes köteteinek megjelenésekor utánvé
tellel eszközöljük. A szerkesztést és minden 
egyébb írásbeli közélményt, valamint a ciraer-
klisékre vonatkozó megrendeléseket kérjük 
Palatínus József szerkesztő címére (Szombat
hely, Battyáni-tér 1. sz.) küldeni, aki a 
családtörténeti munkát illető minden kérdésre 
készséggel nyújt felvilágosítást Palatínus Jó
zsef, szerkesztő. .Vasvármegye* nyomdavál
lalat, Lingauer Albin. 

Az adótörvények. Tudvalevő, hogy az 
uj kormány hivatalba lépése alkalmával nyom
ban felmerült a hír, hogy a Wekerle-féle 
adótörvényeket nem fogják életbeléptetni. — 
Lukács László pénzügyminiszter e hir valódi
ságáról megkérdeztetvén, azt a kijelentést 
tette, hogy az adótörvénye; egy részének 
életbeléptetését felfüggeszti, mert bizonyos 
adminisztratív változtatások szükségessége 
merült fel, néhány törvényt azonban, mint 
például i nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok adójáról és a tőkekamatadóról szó
lót január l é n életbeléptét Mint teljesen 
beavatott forrásból értesülünk, a pénzügymi
niszter megváltoztatta álláspontját és a We-

-eket kivétel nélkül mellőzi. 
1911. jaguár wtíS&gmS6rf*Zí*M-
lép életöf, a nyilvános aromádéért kötelezett 
vállalatok adójáról és a tőkekamatadóról szóló 
törvény sem. A pénzügyminiszter az -
törvényeket átdolgoztatja, újból a 
zás elé terjeszti ós ugy terve 
éven belül életbeléptetheti az 
adóreformot 

Politikai érettségi flaaflatea 
galmazásbór íme egy minta: 
nemzetvezér, az egyetlen, atmeffbi 
hivatottaagát közjegyző hiteles (iffclJffo 
elismerni s aki a pápa világihatalma mc 
a maga számára fogja kikötni Magyarország 
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teljes függetlenségének ki vívását. Láttak immár 
őt repülni a politikai mono-, bi- és tripályán. 
Szélességi, magassági, gyorsasági rekordot 
egyszerre ért el, bár ő maga nem tudtaJiogy 
merre viszi a gépje . . . » — E z a disz-fogal-
mazás egyik szombathelyi hírlapban jelent meg. 

Sírásók sztrájkja. Parisban a sírásók 
^3rijrnm*t;"rrihát^- AatWJteázOBban.czea-

• A krassóHörénymegyel katasztrófáról 
| a hivatalos jelentések ma még elszomorítóbb 
{ képet adnak. Egész vidékek pusztultak el. A 

viz nemcsak a termést, hanem a termőföldet 
is elhordta és évekig tart, amig az iszappal 
lehordott földből újra termőföld lesz. Csak
nem valamennyi községnek számos halottja 
van, akik megmentették az életükét, elvesz

tői már meghalni sem lehet Ebben sztrájk
ban az a legnevezetesebb momentum, hogy 
elsősOrbaiinsTrenr béremélésért-sztrájkolnak,-
banem az egyenruhájuk miatt; mert hát ott. 
a sírásók is egyenruhát viselnek, még pedig 
kék vászon frakkot fekete gombra és. fekete 
viaszos vászonból készült cilindert Hát ezt a 
halálmadárra való ronda viseletet a párisi 
modern fölfogása sírásók már megunták, tehát 
uj uniformist kivannak, követelnek és fognak 
is kapni. 

Hely esetekbei van válópérnek helyet 
Ily címen a Házasság és Családjogi Szemre" 
kiadásában egy rendkívül könnyen áttekint
hető jogi füzet jelent meg, mely a magyar 
házassági törvény szerinti házasságfelbontó 
okokat igen népszerű nyelven kitűnő rend
szerben felvilágitja. A mü szerzője Dr 
Gerő Ernő budapesti ügyvéd. A könyv a 

jogász, különösen pedig a magyar házasság
jogi irodalomból népies kiadvány nem állott 
rendelkezésre. A könyv ára 60 fillér. Kapható 
á pénz, vagy. ennek megfelelő, postabélyeg 
beküldése ellenében a szerzőnél (Budapest, 
VIII. Erzsébet körút 17.) 

Tea-oigaretta. Az elegáns angol dámák 
— ha igaz a Malin híre,'— mér nemcsak 
isszák a teát, hanem szívják is. Néhány lon
doni írónő napjában hosz-harminc tea-ciga
rettát is elsziv s egy előkelő nő szalonjában 
ebéd után általában csak teából sodort ciga
rettákat hordanak körül. London néhány ismert 
színésznője hetenként kétszer rendez teaszivó 
összejövetelt, sőt edy kensingtoni írónő-társa
ság már teaszivó-klubot alakított A dohány
árusok (Angliában ugyanis nincs dohánymo-
nopdfium) persze szívesen vállalkoznak ennek 
az uj szükségletnek kielégítésére: Londonban 
már minded trafikban kapható a legújabb 
tea-cigaretta. 

Céhet cigányok. As ország különböző 
részében már megint gondot okoznak a ci
gányok. Gyalázatos rablásokat és tol vaj I ásókat 
visznek véghez. Hajdúböszörményen is öt ga
rázdálkodó cigányt fogtak el S helyeztek zár 
alá. Most aztin megint felmerült a terv, hoi 
a cigánykérdést meg kell oldani, 
len, kogy a gonosz csavargóktól folyvást ret 

éljen a I, 

lettél tiáTMefat,^gy^afrs£gi>et^ 
jok sincsen. 

K É R f l t t < Ö . K MEG A H Á Z i O R V o l 
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Elejtett beszédek. 
A) Hát lesz nagy bankett? 
B) Lesz, de nem nagy. 1 

A) Hisz a »piciny«-nek sok jó barátja 
volt, azok csak olt lesznek? , 

B) Kérlek, a »piciny* oly körülmények 
miatt kénytelen távozni Jánosházáról, hogy 
csak a legjobb barátai lesznek jelen a bucsu-
lakomán. 

A) Hallom, a maga nevelése? 
B) Igen, de száz év is elmúlik, mig 

akad még egy oly tanító Jánosházán mint a 
• piciny volt. A nép egy része még buta, 
műveletlen, nem értette meg, nem tudta be
csülni, nem ismeri az értékét. Nem ide való. 

A) Azt elhiszem. 
» « * 

A) Ki lovagol ily késő éjszaka, szélben 
és viharban? 

B) A spánga. 

A) I l i t keres? Iliért bújja, miért dúlja, 
miért fúrja'fel a temetőket, hisz az rosszabb 
a hiénánál? 

B) Rosszabb, de ő csak beszélni sze
retne az emberekkel. 

A) Nos? 
B) Nos, még azok sem beszéltek vele. 

Tüske. 

Gabona árak 
— 1910. június 22-én. — 

Salzberger Rudolf jelentése szerint: 
Buza 9'60 —'— korona. 
Bozs 670— • „ 
Árpa 6-60— „ 
Zab 610— 
Bab 7- „ 

; Tengeri 650— „ 
pr.100 kgr. 

Irányzat lanyha. 

Hirdetéseket j utányos 

áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

Néhány elismerő levél STERN MÓR FIA jánosházai 
hornyolt-tetőcserép és gőztégla-gyárában készült 

a n y a g o k r ó l : , 
Tölcsány, 1907. X/18. 

Mai napon postautalványon beküldtük a szállított cserépzsindely 
árát s egyúttal a szállított kitünó minőségű anyagért elismerésünket 
fejezzük ki. Tisztelettel 

B i t i Gültmann László záltbérf uradalma. 

Tölcsány, 1907. XÜ/14. 
Szíveskedjék jövő évi építkezésre 30—100 ezer darab tégla és 

10—80 ezer darab tetócserépre Zalabér állomásra ajánlatot tenni. 
Báró Gnttmann László zalabérl uradalma. 

Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én. 

juujiMSii a legjobb Ital 
magyarországi főraktár: Bpest, V Zoltán-u. 10. 

küldött cserépisindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb. 

Schmidt Adolf. 
Pusztaszent! ászló 1908. VI/23. 

A két vaggön zsindelyt megkaptam, nagyon meg 
elégedve. 

Kelt Pacsán, 1907. február hó 26. 
Mintán láttam Pacsatüttósben a gyártmányát és nagyon jónak 

találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja- a 
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövök ki vele, mint a sopronyi-
vat, ugy csakis az ön gyártmányát használjak stb. 

Acél Miklós építési t t tMkra* 

m, nagyon meg vagyok relé 
WyorMldy Cljány Bertütt , 

_ Nyomatott DinlrgreveNándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


