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Az nj Megváltó. 
Irta : Dr. Kartoi Aioli. 

Néhány év előtt egy tudós pro
fesszor statisztikai adatok alapján kimu
tatta, hogy a nagyvárosokban minden 
második ember vérbajban (lues, syphilis) 
szenved. Vérfagyasztó, hajmeresztő volt 
ezen hir hallása, mert az emberiség 
legsúlyosabb, legveszedelmesebb beteg
sége a vérbaj, máig gyógyithatlanvolt. 
Vérfagyasztó volt azért is, mert az or-

• vosok tudták, hogy a vérbaj átmegy 
apáról fiúra, egész a legutolsó nemze
dékig és nem lehet senki sem biztos 
az iránt, hogy nem kapja meg ó is 
bármily uton és módon . azt a vesze
delmes betegséget. Azon betegség ma
gában véve súlyos, még súlyosabbak va 
következményei. 

A statisztikára kell hivatkozni ismét, 
mert azzal kimutatták, hogy a legtöbb 

- hátgerinclob (hátgerinc sorvadás), agy-
' lágyulás stb. azon vérbaj (lues) követ

kezménye. 

A közönség figyelmét a költők ugy 
akarták erre felhívni, hogy a beteg lélek 
helyeit a-iest kóros állapotát vitték a 
színpadi a. (Ilyen pl. Osvald szerepe 
Ibsennél.) 

Mózes 5 könyvében eltiltja a kö
vetőinek, hogy az állatok vérét ne egyék, 
anélkül, hogy okát, magyarázatát adná 
ezén intézkedésének. Ha nem is gon
dolt a vérbetegségre, de féltette márő 
is a vértől hívőit. 

A héber bölcsészeknél találunk 
erre csak magyarázatot, hanemisplau-
sibilis, de jobb hiányában akkor tetszett 
és ez az: Mózes azért tiltotta meg, hogy 
az állatok vérét egyék, nehogy azon 
vér élvezete által az áliat természetét 
sajátítsák el. 

Az egész világsajtót bejárta a na
pokban a hir, hogy ezen csapástól az 
emberiséget megmenti, megtisztítja még 
e földön egy frankfurti Ehrlich nevü 
orvos, aki egy japán kartársával Há
tával felfedezték azon csodaszert.amely-

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

Hegjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sori 40 ffllér. Hirdetések 

egyezés szerint közöltetnek 
meg-

lyel a vérbaj (lues) gyógyítható lesz. 

A gyógyszert a felfedezőkről — 
Ehrlich-Hatának nevezték el. 

A hét folyamán Török Lajos a po-
liklinika tudós tanára Budapesten is 
kísérletez vele. Az igaz, hogy minden 
a kísérletezés stádiumában van, de a 
hatás eddig csodásnak bizonyult. Eddig 
is tudtak az orvosok a régi gyógyszer
rel — a higanynyal eredményt felmu
tatni, de baj volt az, hogy 3, esetleg 
7, esetleg 12 év múlva kiújult. 

A fertőzésnek útját nem állhatták, 
igy lett beteg az emberiség 50%-a. 

Ehrlich csodaszerével megváltja az 
embereket, a késői nemzedéket azon 
ijesztő betegségtől, igy lesz uj Megváltó 
a földön, mert kitisztítja a vérüket s 
megtisztítja a késői generációt. 

JShrlich megérdemli, hogy neve 
arany betűkkel legyen beírva a nemze
tek történetébe azon korszakalkotó, a 
világot újjáteremtő felfedezése által. 

Megmutatta ezzel azt is, hogy az 
emberiség boldogulása csak a tudomány 
által érhető el, a neve pedig halhatat
lan lett ráillik: »Exegi. monumentum 
aere perennius*. , 

A legionáriusok között.*) 
Irta: Kernénj Aladár 

Tavaly ősszel, a mikor mindnyájan a 
meliU-'i események .'hálása alatt állottunk, 
híre terjedt a sidi-bel-abbesi elátkozott kaszár-

&4É*XA.,«Í^, ' hogy a^-BcíT.Awiaí^V 
és a Tagefaidok háborognak délre HélillátöT 
és> Oudjdától nyugatnak. . . . 

Nosza, induljon két bataillon a határra. 
Én akkor a hu szadiit században szolgál

tam. Nautilnak hivták a-század kapitányát. 
Az első- pelolont egy mese cipikus fiatal 
arisztokrata vezényli: Róbert hadnagy; a 
másodikat: Richárd hadnagy. 

Portaneri alhadnagy funkcionárius alhad
nagy rangban, a század tulajdonképeni pa
rancsnoka, ö a saját felelőségére, cselekszik 
és azt, a mit tesz, feltétlenül szentesíti a 

*) E tárca szerzője Kemény Aladár, magyar 
hírlapíró. Legutóbb a .Független Magyarország, mun
katársa volt Nyugtalan véré, kalandvágyó természete 
odáig vitte, hogy az annyira hirhedt, félelmetes .idegen 
légió, katonája lett, ahol most ezer veszélylyel kell 
megkezdenie. A'z afrikai harctérről küldte be hf ik 

. e kis rajzot. ' , 

százados. Igy szokott az lenni a legio vala
mennyi századában. 

Egy kacagó napsugaras délelőtt Porta
neri 'felolvasta a század rapportján, hogy egy 
hét múlva két bataillont menesztenek Oudjda 
felé. A mi. századunk a 20. század Aux 
Aotnn£ttes^_jnegy J.jiaxmjyncj 
nyire OMJaM. 

— Pucoljátok, smirglizzetek és ne igyátok 
többé le magatokat az indulás napjáig 1 — 
fejezte be a rapportot Portanery, ez a neraes-
keblü férfiú. " * ' 

Alig egy-két' nap múlva utrakészen 
alltunk. A felszerelésünk ez volt: puska,-bajo
nette, 130 cartouche, kék capote, fehér nadrág, 
bakkancs, fekete bokavédő, fehér képi, kék 
szövetbe burkolt kulacs, a melynek két nyi
lasa van és a mely a katona jobboldalán lóg, 
barna iszák — végül lekete borjú. — 25 kilót 
nyom. (Hit szólsz ehez Hadúr?) A borjún 
egy egész kis párisi áruház van. Sátorponyva, 
sátor rudak, ásó, kapa, sarló, üstök, konzervek, 
tüzelőfa, kötelek, két rendbeli ruha, cukor, rizs, 
kávé és két pár tartalék Cipő! 

Nemhiába, hogy járatos a francia had
seregben-ez a kifejezés: bourripue, de.meg is 

van terhelve az a szerencsétlen' apagyilkos, 
mint egy pesti hordár karácsonykor. 

A mikor e sorok szerény irója teljesen 
felszerelve rohant le a t r o m b i t a s z ó r a a ka
szárnyalépcsőn, összeroskadt az áldás súlya 
alatt és csak a várható egy havi ajncel adtai 

^re já t arrs)hogy ftltepáejfcggék. 
A kaszárnya udvarán legények gyülekez

tek, nyihogtak a tisztek arabs telivérei, csat
togtak a rezes trombiták és eme zűrzavar 
közepette, reszkető inakkal tettem fel magam
ban a kérdést: 

— Hogyan fogom én ezt az ügyet kibírni 
Aux Aouinettesig, ha már a lépcsőházban a* 
összes hurikat látom éldegélni Mohamed para
dicsomában? És viszont fogom-e még valaha 
látni a pesti New-York -kávéházal?' 

— Négyes rendben előre, alluarsl — 
süvöltött a vezényszó, a »clipue« pedig rázen
dített az indulóra. 

Ujabb kommandó hallatszik: 
— Bal felé fejlődni! 
Egyenes léniákban áll a két batallion a 

félisten előtt ;Sőt az egész atyaisfensóg élött. 
Mert ott volt az "ezredes, Heliot, Jaquot 
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Az idei aratás. 
Ebben az évben az enyhe tél kö

vetkeztében még hamarabb aratunk.Már 
Péter Pál napján igen sok helyen szánt
ják is a tarlót és a kévék keresztbe 
vannak rakva- Az aratással nem is igen 
less baj, ̂ ..Jálen elszerződött aratók java 
bizony "• nem is volt oly" remSnyleggéTT 
hogy Ily jó Vetési kereset lesz. Nem 
bánták meg, hogy még a télen elszer
ződtek az aratásra. De föltéve, hogy a 
jó Isten áldása nem volna is oly bősé
ges, — az előre való gondoskodás az 
aratási részkeresetről a munkásra nézve 
osak előnyös, mióta az ó áldott törvé
nye, a mezőgazdasági munkástörvény 
érvénybe^ van. 

Nagy jelentősége és hordereje van 
annak, hogy a munkás-törvény megadta 
a lehetőségét annak, hogy a munkás 
ember a munkába állás előtt nyilatkoz
zék: részre akar-e dolgozni vagy pedig 
holdszámra termény vagy pénzbeli díja
zásért. ~ ' • 

Mikor gyengébb a termés, akkor 
szokott meglátszani, hogy ez a kikötés 
a gazdára terhes, de a munkásra hatá
rozottan áldott törvényes intézkedés. Em
lékezzünk csak vissza, hogy a lelketlen 
izgatók annak idején ezt a törvényt, 
mely a munkásról is gondoskodik,mer-te.,. 
rabszolga törvénynek elnevezni? Hány 
nehéz esztendőben világosodott ki min
den szónál szebben, hogy e törvény a 
gyöngének védelméért született meg. 

A törvény méltányos, emberséges 
és keresztény szellemtől van áthatva. 

Az a törvény, amelyet a munkás
osztály feltolt apostolai oly csúfondáro
san megrágalmaztak, az a törvény a 
szeretet, a méltányosság, a gyöngék 
védelmére állt és a munkásosztályról 
való gondoskodást ez évben sok száz 
aratópár igénybe is fogja venni. 

A dolgozó mezőgazdasági "munka: 
soknak ezt a törvényt dicsérni nem kell. 
Több egy évtizednél, hogy érvényben 
van és ahol megvolt az egymást meg
érteni vágyás szándéka: ott tiz év óta 
békés aratás van, nem egyszer tapasz
talták a munkások, hogy mennyire igaz
ságosan szabták meg ebben a törvény 

védték meg a gazdát is és a munkás 
anyagi érdekét is. Nem is azért irjuk 
meg ebben a nehéz, sokféle súlyos gon
dokban levő időben ezeket, mintha az 
érdekelt munkásosztályt akarnók felvilá
gosítani és meggyózni. Fel vannak vilá
gosodva és meg vannak gyózdve anél
kül is. 

l ! I 

Erre tehát nincsen szükség. De rá
mutattunk a mai gyöngébb termésű 
évben a gyögébb félnek aránylag ked
vezőbb helyzetére azért, hogy egyszer 
már a tartalmatlan, a széllel bélelt, csú
fondáros rágalmazó szónak vessünk vé
get. Ahogyan ezt a becsületes szándékú, 
a társadalmi békét híven szolgáló tör
vényt »rabszolga törvénynek" lehetett 
legyalázni, épen olyan jogosak, épen 
olyan igazak az egyéb csufolódások is, 
amelyek törvényes intézkedések leszólá-
sárar a Jb^ékétlenség, az elégületlenség 
k^k5FfhintÍséréT*a^k^Biség érzésének, 
felköltésére vannak szánva^ 

Céljuk a rendbontás, zavar terem
tése és a zavarosban való halászás. 

Ez azonban az idén sem fog sike
rülni. Ennek elejét vette a helyes, az 
emberséges törvény, hogy még akkor is, 
mikor Isten áldása szűkösebb, még akkor 
is a munkás munkája bérét megkapja, 
mert rajta áll : részt akar-e, vagy hol
danként való készpénzt? 

Figyele: 
Felkérjük azon tisztelt elöüzető-

: lakét, akiknek a félév végével az elő-
{fizetése lejárt, hogy ú előzetes meg

újításról kellő Időben gondoskodjanak, 
nehogy a lap küldését beszüntetni le-

w ^ n f J j ^ . f i f ^ y ^ . i ijpjpjj m || t | | B j n i T T r r 1 p^^^ 
gyünk kénytelenek. 

Tisztelettel 
A K I A D Ó H I V A T A L . 

Heti krónika. 
Még egyszer a petíció. A mait számunk

ban emiitettük, hogy a kisebbségben maradt 
párt által beadott petícióban súlyos vádakkal 
illeték a kerület érdemes és mindenki által 
becsült és tisztelt alapját Dr. Berzsenyi Dezsőt, 
mint a választás elnökét. 

Dr. Berzsenyi erre a következő nyilat
kozatban válaszol: 

A személyem ellen felhozott rosszakaratú 
vádakat egyelőre csak visszautasítom, eljárá
somért, melynél irányadóm a törvény volt, 
helyt állok a kir. Curia előtt. Itt csak annyit 
jegyzek meg, hogy énnekem, ki a Kossuth 
párt kötetekébe ilPm tartozom, sem okom, 
sem jogom' nem 'volt és nincs arra, hogy 
akar egyik jelöltet, akár másikat pártoltam 
illetve pártoljam, — állítsanak a peticionálók 
2434 szavazó közül csak egyetlen egyet, akit 
akár egyik, akár másik jelölt érdekében való 
szavazásra felhívtam volna, már pedig ha 
győzelemre segítésről van szó, a szavazókat 
nem a halottak országában, hanem az életben 
és jelenlevők között kerestem volna és ha 
meg lett volna akaratom Ostffy részére a 
választókat befolyásolni, a mérleg serpenyő
jébe 4-nél mégis csak több szavazat esett 
volna Ostffy javára, mert legalább is a saját 

és Ber rand Őrnagyok és valami 20 kapitány, 
60 hadnagy. A 

Heliot, — egy hosszú szikár angol, a 
kit Elliottnak hívtak azelőtt — kicsiny, fehér 
paripán kilovagolt a tér közepére, horihorgos 
ember lábai csaknem a földet verték. 

Megérkezett a tépett zászló. 
Hozta egy hadnagy és bárom viharvert 

%^tfBfi£8 Ü&jLMZS&t*-feltűzött 
Az ezredes beszélni kezdett: 
— De par le president de la Republi-

pue . . . • 
És igy fejezte be: . .»• 
— Bajtársak! Ti ve letek, a kik a halálba 

mentek, gondolatban kezet szorítok. Heliot 
őrnagy urnák tartoztok ezentúl vakon enge
delmeskedni. Tudom jól, hogy minden légio
náriusnak van mit felejtenie. A dicső köz
társaság alkalmat ad nektek arra, hogy a 
fegyverek zajában elnémítsátok lelkiismere
teteket Én magam is légionárius vagyok és 
-tudom, hogy ti keresitek a halált 

Sokan bután bámullak az .orruk elé, 
sírtak még többen. Az ezredes visszalépdelt 
a tisztek csoportjába, gyalogosan volt, Heliot 

pedig, ez az érzéketlen bestia, kirántotta 
kardját, tisztelgett és kimondta a parancsszót: 

— Au drapeau ! . . . 
Drrrrr . . . Tombolva perdült meg két 

tucat dob és az őrnagy tovább vezényelt: 
— Tisztelegj I . . . 
A zászlót, a szentséges ereklyezászlót 

magasra nyújtotta a hadnagy, mi pedig, 
mintegy varázsütésre felrepitettük a hatszáz 

Igy esküszik fel a légionárius. 
Este még nagyot mulattam, de 9 órakor 

ott álltam az ágyam mellett, az appel-nél és 
azzal vége volt. Három hónapon keresztül 
széna közt aludtam ezentúl. Kevés széna közt, 
az öszvéreink alá például sokkal többet tere
gettek . . . 

Ruhástul, 130 carteuch-sal az övünkben 
dőltünk a keskeny kaszárnyai ágyakra . . . 

Éjjel egy órakor, a hogy az udvaron 
gyülekeztünk, fehéren sütött a holdvilág. Négy 
óra hosszat aludtunk összesen. 

És adják tovább, suttogva a parancsot: 
i — An avant;"marche I . . . 

— A tisztek a legénységgel együtt mene
teltek. Mi -készültünk legmesszebbre. Heliot 

az egyik batalhonnal már tl-Arichába elma
radt 20-50 kilométert tettünk meg naponként 
Maródiknak se szeri, se száma. Veszélyes 
vidéken egyszerűen halálra szánják a beteget 
és elhagyják, elszedvén tőle fegyvereit; békés 
helyen megengedik, hogy a társzekérre felka
paszkodjék. 

Egy magyar újság pár nappal ezelőtt 
megírta épen az én esetemet, a mely Bergu-

ilyesmi előfordul. 
Esténként, mikor égnek a bivouac tüzek, 

párolog a leves és sátrakban pihen a legio,. 
A tisztek bejárják a sátortábort, el tréfálnak 
a legényekkel és megkérdik mindenkinek a 
panaszát Persze mindenki az erős menetelést 
sokalja. 

No de uccu »caporal Speck, ütessen 
csapra, egy hordó bort!« 

Caporal »Speck«-nek hívják a menázsi-
káplárt, '.évén neki sok dolga a szalonnával, 
mint fő élelmicikkel. És nagyokat iszik a legio. 
Igy már rendben van. Ha tüzes sárkányok 
bújnak elő a földből, a 20. század a kijelölt 
napon ott lesz előőrsön Oudjda mellett, Aux 
Aouinetesben ! . . . 
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szavazatomat Ostffyra leadhattam volna amint
hogy a választási küldöttségnek minden tagja 
rajtam és a választási jegyzőn kivül gyakc-
rolta is szavazati jogát anélkül, hogy őket 
bárki ezért meggyanúsíthatná. 

A » Vasvármegye» híradása szerint a 
petícióban »Fábián Dezső és 19 társa* tehát 
20-an gyanúsítanak meg törvényben tiltott 
cselekmények elkövetésével. A lentieken kivjH 
ezekneíTs^saTTmhynT^ 
azon tiszta szándékkal vállaltam az általam 
éppen nem keresett és csak rábeszélés folytán, 
« központi választmány egyhangú határozatából 
reám ruházott választási elnöki tisztséget, 
hogy akit a választói jog megillet, annak 
megadom, a kit nem illet meg, annak szava
zatát törvény ellenére nem fogadom el és ép 
mert képesnek éreztem magamat — érdekelve 
egyáltalán nem lévén — a választásnak 
pártatlan vezetésére és szent meggyőződésem 
szerint ugy is jártaméi, hogy jogommal vissza 
nem éltem, sőt éppen érdektelenségemnél 
fogva még saját szavazati jogomat sem gya
koroltam: a vád és gyanúsítás ellen megvéd 
lelkiismeretem, megvéd a törvény és szentül 
hiszem, meg fog védeni a nagymélt. kir. 
Curia is, amely egyedül van hivatva annak 
elbírálására, vezetett-e engem azon gonosz 
szándék, amelyet peticionáló 20 polgártársam 
nekem tulajdonit. Celldömölk. 1910. június 
30-án. Berzsenyi Dezső volt választási elnök. 

Díszoklevél. A napokban megtartott 
budapesti tanszerkiállitáson Boda Béla rigácsi 
tanító állal feltalált számológépét, amelyet 
lapunkban mi is ismertettünk, a zsűri dísz
oklevéllel tüntette ki. 

Esküvő. Blau Jaques Rosner Irénke 
kisasszonnyal, Rozner József leányával folyó 
július hó 10-én tartja esküvőjét -Jánosházán. 
Sürgönyeim: Rosi.erház Jánosháza. 

Dr. Ostffy Lajos állása. Ostffy Lajos 
orsz. képviselő tegnapelőtt beterjesztette a 
vármegye alispánjához a vármegyénél viselt 
aljegyzői és tb. .főjegyzői állásáról valé lemon
dását Minthogy a lemondás a törvényhatósági 
bizottság elé tartozik és a (elmentés dolgában 
a megyegyülésnek kell határoznia, a vármegye 
alispánja a lemondást egyelőre tudomásul 
vette és Ostffy Lajosnak a szeptemberi várme
gyei közgyűlésig a parlamentben „• való elfog
laltsága miatt szabadságot engedélyezett 

Meghívó a mélt Erdődy Sándor gróf 
fővédnöksége alatt álló Jánosházai kath. Le
gényegylet álul 1910. július 10-én a .Fehér 
ló< vendéglő kerthelyiségében tartandó zárt
körű táncvigalmára. Kezdete este 7 órakor. 

^ l y i ^ J ^ családjegy 2 K. A 
tiszta jö^edSíenFaz 
jára fog fordíttatni, amely célra szíves felül
fizetéseket hálás köszönettel fogadunk és hir-
lapilag nyugtázunk. 

Tüdövész a Dunántúl. A belügyminiszter 
által most kiadott jelentés szerint a múlt év 
október havában 5072 egyén halt el tüdő-
gümőkórban. Országrész, illetőleg törvényható
ság szerint csoportosítva ezen halálesetek 
a következőkép oszlottak meg: A Duna 
jobbpartján levő Baranya várraegyében 63, 
Pécsett 8, Fejér vármegyében 42, Székesfehér
várt 4, Győrvármegyében 18, Győrött 7, 
Kcmároramegyében 49, Komáromban 2, Mo-
sonraegyében 16, Somogymegyében 98, Sop-
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ronraegyében 62, Sopronban 9, Tolnamegyében 
57, Vasmegyében 89, Veszprémmegyében 50, 
Zala vármegyében 114, A Duna balpartján 
eső vármegyék és városókban 628, Duna 
Tisza közén 900, Tisza balpartján .603. Tisza 
jobbpartján 369, Tisza-Maros szögletén-592, 
Királyhágón tul 568, Fiúméban 22, Hurvát-
Szlavonországban 802. 

hosszuperesztegi vásárban Buca István jános
házai lakos kalaposmester sátorából 2 drb. 
kalapot lopott,lolytatása lesz Vasváron a já
rásbíróságnál. 

A régi hass koronás bankók bevo
nása. Azok a régi vörös huszkoronás bank
jegyek, amelyek 1900. március hó 31-diki 
kelettel kerültek ki a jegybank nyomdájából, 
nénisokára eltűnnek a forgalomból. A pénz
ügyminiszter még 1908. június 11-én kiadott 
egy rendeletet, amelyben közölte, hogy ezek 
a bankjegyek 1910. június hó 31-ig fizetés és 
átváltáskép az osztrák magyar bank fő és 
fiók-üzleténél beszolgáltathatok ugy, hogy e 
bankjegyek bevonásának határideje 1910. évi 
június hó 30 án lejár. Minthogy a közönség 
vonakodik elfogadni a közforgalomban ezeket 
a huszkoronásukat tájékozásul közöljük, hogy 
azokat 1910. évi június hó 30-ika után is 
minden banküzlettel foglalkozó intézet átvál
tásképp elfogadja 1916. évi június végéig és 
'csak azután vesztik értéküket 

Elkészült a sorozási tervezet. A vár
megye alispánja a hadkiegészítő parancsnok
sággal egyetértőleg megállapította a sorozás 
utazási tervezetét. A tervezet- szerint á soro
zás július 15-én venné kezdetét, ha arra az 
ujoncmegajánlás megtörténnék. A tervezet ez
úttal hat heti időtartamra szabja a sorozást, 
a rendes nyolc hét helyett és akként van 
összeállítva, hogy egy-egy sorozási napra leg
alább háromszáz állitásköteles állítandó, hogy 
azok közül legalább kétszázat meg lehessen 
vizsgálni. A tervezet gondoskodik arról isjiogy 
a sorozás július 15-én meg nem kezdhető a 
parlament késedelmessége miatt Ez esetre a 
sorozási tervezet július 25-iki kezdő dátummal 
van megállapítva, ugy, hogy az elesett első 
tíz napon szeptemberben lehet pótolni. Araeny-
nyiben a parlament július 25-ig sem szavazza 
meg az ez évi ujonclétszámot, a vármegyén 
uj sorozási utitervet kell majd készíteni. 

Letartóztatott takarékpénztári igaz
gató. Temesvárról jelentik, hogy a Temesvár 
belvárosi Takarékpénztár csődügyében pénte
ken délben szenzációs fordulat állott be. A 

vezérigazgatót Fehér Antal vizsgálóbíró pén
teken délelőtt, most már. másodízben rendelte 
magához és hosszabb kihallgatás után elren
delte a vezérigazgató vizsgálati fogságba való 
helyezését, mert beigazolást nyert, hogy az 
intézet mérlege nem tüntette fel a való 
helyzetet Adler védőjéül Hódosi Adolf dr. 
temesvári ügyvédet nevezte meg,aki megfeleb-
bezte a vizsgálóbíró határozatát 
: Bolgár kertészeti iskolák. Tudvalevő
leg Budapest körül és a vidéki nagyobb vá
rosok mellett szorgalmas bolgár kertészek 
konyhazöldséget termelnek és csodálatos, hogy 

mennyi pénzt hoznak ki kis területekből. A 
kertészkedés! tudományokat most már a mi
eink is eltanulták s arra ki akarják képezni 
a magyar fiukat és leányokat Budapesten a 
mult héten nyitották meg a zugióban az első 
ilyen iskolát,Végzett elemi iskolás fiukat a 
leányokat gyűjtöttek össze s azok már szor
galmasan tanulják ezt az Odvös kertészetet 

Hot --» t in i l rn l j? A -mi -azegény éa-tnihr -
sem vétett fejünk fölött, tisztára szeszélyen 
tavaszi-nyári-őszi-téli idő garázdálkodik. — 
Nyár van, — mondják a megszorult adósók 
és lihegve törülgetik izzadt homlokukat Az 
izzadóknak azonban" soha olyan kevesen nem 
hittek, mint most — Tavasz van, — állítják 
a boldog szerelmesek, a tavaszt bizonyítja a 
meleg, tiszta, de korántsem forrótűzű nap, és 
enyhe szellő, a mosolygó és üde természet. 
— Őszi idő,, őszibb az ősznél is, — panasz
kodik néhány valóban őszfejü vagy csalódott 
szivü, keserű emberi — hiszen ki sem lehet 
menni a szobából, az ember nem tudhatja, 
mikor kap hatalmas eső-tust a nyakába, az 
ég egyebet sem csinál, mint borul és derül 
(Ezek nem gondolják meg, hogy hiszen az 
égnek nincs egyéb dolga, mint borulni és 
derülni.) — Ha az idén egyáltalában benn 
van a programmban a tél, hát az most 
kezdődik,. — mondják a fázékouyok és estén
ként télikabátot húznak föl. Néhány tudós, 
aki egész életében azt bizonyítgatta, hogy a 
Föld mindig gyorsabban fog forogni, ezekutáo, 
boldogan tudatja mindenkivel, hogy ime, igaza 
volt: a Föld már egy napalatt suhan át a 
négy évszakon. Igy tehát a Föld lakói szegé
nyek, persze, hogy sehogysem tudják magu
kat kiismerni és nem csoda, ha egyre 
követelőbben sürgetik a naptárreformot, mert 
ez a meglevő régi, együ.yü és egészen elavult 
naptár azt mondja, hogy most július van és 
mindjárt itt lesz a kánikula. 

Élelmiszerek KlnábóL Nemcsak nálunk,, 
világszerte nagy a drágaság, de a legnagyobb 
mérveket öltölt Angliában, mert ott kevés 
gabona terem s igy az állattenyésztés is 
sokba kerül. Most hát megpróbálják Kínából 
szállítani az élelmicikkeket Az első tengeri 
hajó már meg is érkezett Hozott 21.048 láda 
tojást, 10.674 kiló vadhúst, 8118 kiló csirkét, 
kacsát, 4660 lerágott sertést, 1345 kiló mar
hahúst Minden kitűnő minőségben érkezett 
meg, mert a hajón mesterséges módon jég
hideg állapotban tartották a holmikat A hajó 
három hónap alatt érkezett meg Kínából, 
megkerülve Ázsiát, a Vöröstengeren keresztül. 

mintha Euró-
takarékpénztár tudvalevőleg az ezévi közgyűlés 

után néhány napra csődbe került és az intézet - És mégis olcsóbb volt mindéi 

lentést tettek. A vizsgálat soráig Adler JózsefJ "fogják szállítani az élelmi cikkeket a copfosnk roppant nap birodalmából,ahol rendkívül olcsón 
termelnek mindent, mert a nép kevéssel beéri, 
20 kr. a napszám, nincs adó és más efféle 
kiadás. 

Indián újságok. Hogy az újságírás m i 
már a társadalom szükséglete, azt a föld rain-
gen nemzete tudja. Már nemcsak a lappoknak, 
eszkimóknak, cserkeszeknek, tatároknak, du 
az indiánoknak is van újságjuk. Okiakomában 
jelenik meg hetenkint egyszer, cime: Dragra-
vans Achkeca (Ház és tűzhely). Nem foglal
kozik politikával, hanem az indián faj szellemi 
és gazdasági előrehaladása mellett tör lándzsát 
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i s i t e l sé keassrkáar-égetés. Mindenki 
azt biszi, hogy századok óta nem ítéltek mág
lyahalálra boszorkánynak vélt Öregasszonyo
kat. Pedig nincs két évtizede, hogy szakbiró-
ság kimondta a halálos Ítéletet egy vén asz-
szonyra. 1887-ben St Fuan de Zacocy-ban 
törvényes ítélet alapján elégettek egy öreg 

-asozonyt-Ezeu.a .mexikói eseten kívül még 
egy r zakamerikai falóban is tartottak ördög-
üz't procedúrákat. A XVI. ésXVH században 
a spanyolok lakta földön 100.000 embert 
ítéltek el boszorkányvád alapján. 

A krokodilok szaporasága. Délafriká
ból az a panasz érkezik az ültetvények tájé
káról, hogy az idén rettenetesen elszaporodtak 
a krokodilusok. Hiábavaló a lakosság minden 
erőlködése, hogy ezt a kártékony hüllőt leg
alább az emberlakta vidékek közeléből ki
pusztítsák, az állatok szaporasága minden 
fáradságot meghiúsít. Pedig évente igen sok 
krokodilost ejtenek el az európai és a ben-
szülött vadászok is. Ez azonban elenyészően 
csekély a szaporulathoz képest Egy krokodil
fészekben átlag 35—40 tojás szokott lenni, 
sőt legotóbb találtak egyet, amelyben 62 volt 
Most a lakosság ugy próbál segíteni magán, 
hogy a fészkeket kutatja fel s a tojásokat 
pusztítja el. 

Uj Lengyelország. Délamerikában egy 
nagy lolyó mentén, a lengyel k ivándorlók tö
megesen telepedtek le. Mikor vagy 30.000-en 
voltáé, kimondták, hogy külön országot ala
pítanak. Ott ugyanis számos apróbb álla mocska 
él szabadon, függetlenül. A sok kis állam szö
vetségben van egymással. Igy ' az Európában 
megsemmisített Lengyeloszág a messze Ame
rikában uj életre kél. 

A Halley üstökös áldozatai. Nem is 
hinné az ember, hogy az olasz nép milyen 
babonás. Ott komolyan vették a Halley 
üstököshöz fűzött jövendöléseket. Kitűnt, hogy 
189-en öngyilkossá lettek amiatti rémületükben, 
hogy Ogyis vége a világnak. Azonkívül csalások, 
betörések s egyéb gazságok történtek az 
ostoba babona miatt. •• 

Elejtett beszédek. 
A) Minő éktelen lárma, zsivaj, zaj van 1 

itt némely utcában egész nap. 
B) ügy-e folyton kihallatszik ez a meg- j 

E) Hát tudod, hogy kik azok, pardon 
mifélék? - -

4) Nem. ' . . 

B) Nem bíborban 
•űnzere Jajt-

A) Ün e zaj. 

születtek, hanem az 

A) Hát készül a Stern-féle nagy tégla
gyár ? 

B) Készül? 
A) Mit csodálkozol? 
B) Hisz már régen készen van, sőt 150 

munkást foglalkoztat 2 év óta. 
A) Most én csodálkozom. 

• B) Azt elhiszem, mert a mai világban 
a legtöbben többnek akarnak látszani, mint 
a mik és többet akarnak mutatni, mint a mi 
van. A síppal, dobbal akarják eltakarni azt, 
ami nincs. 

A) Most pláne nem értem. 
B) Majd megmagyarázom. Az a Stern 

régi, elismert, tekintélyes gazdag család itt, 
arról mindenki tudja, hogy egy^gyárat ha 
építtetni akar, van hozzá pénzé s tudja min
denki, hogy az a gyár az övé. Minek csinál
jon lármát, hogy most gyárat létesít Akinek 
nincs rá pénze és mégis építtet, az hiába 
ütteti a dobot, hogy mily nagyszabású gyára 
készül, senki sem hiszi el, hogy az övé lesz, 
hanem azt kérdi, kinek a pénzén? Az a 
Slajme, aki csak minden öt évben kap egy uj 
vászonnadrágot, ha Jelveszi, epész nap az 
utcán jár-kel s midenkinek a figyelmét fel
hívja az uj nadrágjára. 

A) Most értem a dolgot 
Tüske. 

Gabona-árak 
— 1910.. július 7-én. — 

Salzberger Rudolf jelentése szerint: 

Buza 9- — 9 - korona. 
Bozs 620— „ 
Árpa 6' — „• 
Zab 620— 

- . Hab — & _ . T ._. 
Tengeri 610— " „ 

pr. 50 kgr. 
Irányzat lanyha. 

Egy jócsaládból való flu 
tanulóul 

DINKGREVE 
vNÁNDOR 

könyvnyomdájában 
Celldömölkön felvétetik 

Hirdetéseket jutányos 

áron felvesz a 
KIADÓHIVATAL. 

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! 

r o n d o r f i 

Bor. pezsgőhöz a legjobb Ital 
M-'-yarországi főraktár: Bpest, V.ZoJtán-u. 10. J | 

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

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

Mai napon postautalványon bekiildtük a szállított cserépzsindely 
árát s egyúttal a szállított kitűnő minőségű anyagért elismerésünket 
fejezzük ki. "Wfe "<v— v Tisztelettel 

- Báré Gnttmann László zalabéri uradalma. 

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

10—30 ezer darab tetőcserépre Zalabér állomásra ajánlatoL.tenni. 
Báró Gnttmann László zalabéri uradalma. 

Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én. 

örvendek, hogy a gyors és pontos kiszolgálásért, ufv mint a 
küldött cserépzsindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb. 

Schmldt Adolf. 

Pusztaszentlászló 1908. VI/23. 
A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok vele 

elégedve. Zágorhldy Cigány Bertalan. 
Kelt Pacsán, 1907. február hó 26. 

Miután láttam Pacsatüttösben a gyártmányát és nagyon jónak 
találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét, mennyiért adja a 
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jővő.k ki vele, mint a sopronyi-
val, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb. 

Acél Miklós építési vállalkozó. 

Nyomatott Dinkgreve Nandui v -nyerőre berendezett könyvnyomdájában Czelldí 


