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Június 8. 
...Megkezdem Czeglédnél felhívni a 

népet, hogy tömegestül fegyverbe száll
jon és igy me,gyek tovább faluról falura 
és vagy netn látnak önök többé, vagy 
látnak mint utócsapatát oly seregnek, 
mely maga is képes lés/, semmivé tenni 
azon gyalázatos rablócsordát — dörögte 
Kossuth Laios 1848-ban. Ezzel a szó
székről lelépett s távozott a teremből. 

Megkezdte a népfelkelést, a nem
zetet l'elra/.la s bűvös szónoklatával 
fegyverbe szólitott minden épkéz-lábu 
embert. Tömörültek a borzasztó bosz-
szura puskával, lándzsával, fokossal, 
kaszával, kapával. 

Megtermett a houVéd. Jöhetett az
tán tót, horvát, szerb, oláh, német mind 
legyőzte őket A vórőssapkáaok csoda-
dol. okai müveitek. Hanyat-bomlok futott 
előttük az ellenség. Megvívtak még a 
pokollal is. Bámulták az egész világon 
a honvédeket. Megmutatták ki a legény 
a gáton. Mire 49-ben kitavaszodott, nem 
volt ellenség a haza földjén. Magyar 
trikolor lengett Budavárán. 

De nem sokáig. Az osztrák nem 

bírván velünk, a muszkákhoz fordult 
segítségért. A minden szabadságot el
nyomó oroszok kapva-kaptak az alkal
mon. 200000 ember vonult be az or
szágba. Bármilyen hősileg is küzdöttek 
a »félistenek«, a túlnyomó erőnek ellen 
nem.állhattak. Hadseregünk a sok fá
radság miatt folyton retirált. : 

Görgei lett a diktátor. Hadseregét 
Világos községhez vezette s ott leiette 
a fegyvert az oroszok előtt. Görgei ke
gyelmet kapott, barátait, a tábornoko
kat pedig mint foglyokat Aradi* vitték. 
Ferenc József részükre az amnesztiát 
kereken visszautasította. 'Birodalmam 
körjava kötelezettségeket rak rám, mt> 
lyeket nem téveszthetek szem előN — 
monda. ' ——.• 

Aki csak tehette, menekült.Jíossuth 
is. Mert, akik hon maradtak, azokra a 
bitófa nézett, vagy vak börtön borult. 
Elnémítottak mindenkit. Egy hazánk 
volt, az is elveszett. 

Joli az önkény-uralom. Az alkot
mányt felfüggesztették, a nemzetet ki
törölték az élók sorából. Földarabolták. 
Hivatalos nyelvvé a németet tették. Cseh, 

Szombat. 
I r ts : Vertosy Oyals. 

— Vége. — 

A várakozás nagy ideje alatt sok keser 
ves gondolat cikkezik át a szegény asszony 
szomorú, kétségbeesett lelkén. Sok olyan, amit 
pedig jó lett volna m r végkép elfeledni. Mint 
például azt a képet, mikor édes apja, a sze
gény vén ember kérve-kérte, hogy ne menjen 
feleségül Pál Pistához, mert korhely is, k i 
kapós is, kényes is, meg szeretőtartó is! Hogy 
esküdözött akkor Pista égre-földre, hogy meg
javul s íme mi lett belőle! Egy kis ideig, mig 
leüt laktak a kisvárosban, boldogok is voltak, 
de azután, hogy felköltöztek, minden a régi 
vágásba fordull vissza. Az ura azt hazudta, 
hogy csak a jobb munka kedvéért jöt t fe', 
d" m'i-o'< •>•/• h-sz.étlér, ho' v •zervlője van i tt . 

— Há i„'.iz te.i.i. y t.'li a *y alázatos 
gazember I De nem lehel igaz! Ráfogás é« 
pletyka! 

Igyekszik a lelket "ki-zubaditani a rafo-

gódó szörnyű gondolat -ulja alól, hogy az 
ura nemcsak korhely, lump, de gazember is, 
aki szeretőjére kólti a pénzét, mig ők idehaza 
étlen nyomorognak. 

De hasztalan akar menekülni: a kiozó 
gondolat követir miaUae árnaék. 

— Megcsal, megcsal! Talán saosl is!-
A bágyadt fényű szambőPvész t jós lóan 

ciillao elő valami vad. szilaj tekintet s az 
asztalon fekvő kenyérvágó kést szinte öntu
datlan veszi a .kezébe : 

— Megölném, ha igaz lenne! 
De hirtelen visszaereszti az asztalra a 

kést, amint belép tántorogva, részegen az ura. 
Fsllélegzik. Hál istennek, csak részeges

kedett! Ez is bün, de nem olyan nagy, mint 
a másik lelt volna. 

— Nem szégyenled magad Pista ? 
— le, nekem ne kezdjél prédikálni, 

| m»rt visszamegyek! 
Leül az . i r ) izekre es vetközui kezd: 
— Azért .nem gyühet haza az ember, 

mert igy fogadják! 
— Csak nem csókolhatunk neked kezet, 

amiért hogy a korcsmában dőzsölsz, mig mi 
idehaza éhezünk. 

A részeg ember keresgél s zsebében s 
végre az asztalra dobja az összekötött cso
magol, melyben a még este vásárolt túró, 
-kenyér, meg kolbász van. 

-*•' Wes»XtíÉo*se|krJjato(r*' Hogy meg ne 
dögöljetek éhen! 

—- Komisz ember vagy Pistaf Feddi az 
asszony szelíden. 

— Azé' mégis lehúzod a csizmámat, ha 
komisz vagyok is. 

Az asszony engedelmesen lát neki, hogy 
lehúzza, mig a részeg férfi nagy kényelmesen 
végigdől az ágyon. 

— Mégis ur az ur, pokolba is — morogja 
mámorosan, félálomban — ez aazongya, hagy 
komisz ember vagyok, de azért lehúzza a 
csizmámat, az a másik meg nem húzza le, 
de asznngya. hncy csókolni való, ararsyos 
legény vagyok! 

Bután vigyorog is hozzá és folytatja: 
— Bizony- aezonta, oszt'meg is csókolty' 

nemcsak mondta. Az nem olyan ám, , mint 
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morva tisztviselőket hoztak a nép nya
kára. A nemzet csak türt 

. A Bach-korszak 1850-ig tartott Az 
osztrákokat Olaszországban megverték, 
Bach megbukott. Fereno József meg 
osászári levelében alkotmányt ígért az 
országnak. Ez alkotmányt az egyesült 
képviselők nem fogadták el. Schmerling, 
az uj miniszter, újból kezdte puhítani 
a magyarokat. Hiába. Erőszakkal meg 
nem törte a nemzet passzív ellenállását. 

Deák Ferenc 1865. év húsvét táján 
cikket tett közzé a hírlapokban, mely
nek lényege az volt, hogy a bécsi mi
niszterek mindig arra törekedtek, hogy 
Magyarországot a birodalomba beolvasz-
szák. Ennek nemcsak a nemzet, de az 
uralkodók is kárát vallották. Mint más
kor, most is s fejedelem igazságszere
tetétói várja a magyar jogainak helyre
állítását. 

A cikk hatása i meglett, őfelsége 
Ferenc József császár minisztereit el
csapta, szive sugallatát követve szemé
lyesen jött be az országba, hogy annak 
kívánságait meghallgassa. Országgyűlést 
hívott egybe. Megjelent Erzsébet királyné 
is, ki nagy rokonszenvvel viseltetett a 
magyarok iránt. A vezéreszméket Deák 
Ferenc, a haza bölcse adta, de az egyez
ség nehezen ment. 

Végre az 1866. kónignttzi vesztett 
csata meggyőzte a fejedelmet, hogy bi
rodalma érdekében mennél előbb ki 
kell elégíteni a magyar nemzetet. Az 
országgyűlés ismét összeült, Deák Fereno 
javaslatot készített, mely elfogadtatván, 
alapja lett a végleges kiegyezésnek. 

A javaslat szerint Magyarország 

független állam, mely semmi más or
szágnak alávetve nincs; felelős minisz
térium inlési az ország belügyeit, a 
k ö z ö s i i g y e k e t pedig Pesten és Wienben 
összeülő delegáció; a régi alkotmány, 
az 1848-iki törvényekkel együtt teljesen 
érvénybe lépnek. 

Igy a két ország között a viszony 
szabályoztatván, Ferenc József őfelsége 

i a felelős minisztériumot kinevezte. — 
j 1867-ben június 8-án pedig — a szo-
j kásos ezertartások szerint — szt. István 
, koronájával magyar királlyá koronáz-
| tattá magát, nejét Erzsébetet, király-
l névá. A koronázási szertartás a nemzet 
, leírhatatlan lelkesedése közt a budai 
i vártemplomba ment végbe. 

Az alkotmány megtartására az ün
nepélyes eskút is letette a király a bel
városi templom előtt És áz esküjét 
hiven megtartja, mert a »^alkotmá
nyosabb királynak* nevezik. 

Azóta 45 év telt el és a magyar 
élénken emlékezik vissza a június 8-iki 
koronázási ünnepélyre. Minden évben 
megüli t napot, melyen a király és a 
nemzet egymással kibékültek. E jó vi
szony a mai napig is fennáll. És e 
kölcsönös bizalom eredménye lelt, hogy 
néhány évtized alatt századok mulasz
tásait hozza helyre a nemzet. 

Erzsébet királyné és Deák Eerenc 
a kiegyezés értelmi szerzői, kik már a 
sírban alusszák örök álmukat, ezzel 
maradandó emléket állítottak maguknak 
a nemzet szivében, mert azóta jobb 
idők derülnek a magyar népre. 

Emlékezzünk nagyjainkra június 8-án! 

Tanitógyűlés. 
A »Jáno«.iásei r. k. tanítói k ö r . április 

24-áfi tartott gyűlésén ugy határozolt, hogy a 
taní tókra nézve sérelmes »Rendszabályok « a t 
egy szűkebb köro bizottság bírálja meg. E 
bizottság tagjai lelték a jánosházai tanítók, 
ralamint a szomszéd kö/.senbsnek is. Körül
belül ugy 15 en. A június 1-en Jánosházán 
megtartott gyűlésen kettő kivételével mind 
megjelent. A papok részéről Kiss Sándor éa 
Kornfeind Vince bízatlak meg a gyűlésen 
való résztvételre. 

Ugy fél 11 <>ra felé vonulftik be az 
I egyik osztályterembe, hol Kiss Sándor plebá-
í M M leiolvasta az esperes- megbízását - és 
! mindjárt az elnöki széket is elfoglalta. Furcsa, 
j Tanitócyülésen pap elnököl. Mindnyájan érez-
I ték ennek viszás voltát. Kellemetlen volt az a 
: jelenlevő taoitó-elnökre nézve is, akinek leg-
I először állt volna jogában megszólalni. Lát

szott rajta, hogy feszélyezve érzi magát, 
mégis hallgatolt. Azt tartván, hallgatni arany. 

Az elnök megnyitotta a gyűlést és (el
hívta a jelenlevő tanítókat, hogy észrevételei
ket tegyék meg. Sebestyén Ferenc pár szóval 
érintette a sérelmes pontokat, felemlítette, 
hogy a Rendszabályok egyik leghelytelenebb 
intézkedése az, hogy a gyűlések elnökéül 
papokat rendel. Holott a tanítók maguk vá
lasztják az elnököt, tehát joggal elvárhatják, 
hogy mindeu gyűlésen a tanító elnök elnö
köljön. Knnéifogva a Rendszabály e parag
rafusa oda inódo- i i a i i i l o , liogy tanitógyülésen 
csak tanító elnököljön. Mégis nagyfokú bizal
matlanság az a felsőbb köröktől, hogy még 
ezen legféltettebb jogától is el akarja ütni a 
tanítóságot. A 

Utána Kopácsy i'ál káldi tanító olvasta 
fel nagy gonddal elkészített bírálatát . A fele
kezeti iskolában fi nyelembe sem veszik a 
tö rvényt Ennek tilalma dacára 90, 100, 120 
gyereket is tanítanak szűk helyen. Egy laikus 
pap-főtanfelttgyelö nézze keresztül az óra
tervekel, tananyagbeosztást, s fordítson figyel
met a tanító módszeres eljárására t S ha 

te. Te mindig aszondod, hogy érzed rajtam 
a pálinkát, az meg sose érzi. Nem áml Kü-
Irtmb fehér cseléd az, mint te, hékám! 

— Kiről beszélsz 7 Hol voltál ? — kiált 
rá az asszony s gyönge karjaival, melyekbe 
srőt kölcsönöz az indulat, felrázza az urát 
az ágyból: 

— Ki as, aki kűlömb, mint én ? Ki az 
a nyomorult, aki a szeretőd ? Hol jártál ? 
Kinél ? 

A részeg ember feltápászkodik, de az 
asszony visszalöki az ágyra: 

— Egy tapodtál sem engedlek! (iyalá
zatos gazember! 

— Te, megöllek! — hörgi rekedten — 
eressz el! 

Mikor azután látja, hogy az asszony 
nem tágít, a réjzegek logikát lan .logikájával 
kérlelni kezd: / 

— No ne haragudj I rezsikéin' Eressz 
el! Csak léged szeretlek! 

— Nem eresztlek! L e s z á m o l u n k ' Hol 
voltál ? 

— Hol voltam? No osak kiabálj, azt 
megmondom E-mosdok azép sorjában min
dent, de must állatba vagyok, hagyja aludni. 

Hátrahanyetlik, szeme lecsukódik és 
aludni akarna, de az aaszony asm engedi. 

— Nem alhatsz addig! Mindent akarok 
tudni! Azután majd alhatsz — nagyon sokáig 
— mindig 

A részeg ember félálomban felelget: 
— Mindig? Mindig nem akarok. Csak 

holnap délig! No, had alugyam. 

— Le nem hunyod addig a szemed, 
amíg nem beszelsz. Azután, akár fel se nyisd 
többet! Hol jár tál ? Kinél voltál ? 

— Akarod tudni? — kérdezte buta 
mosolygással, leragadni készDIő szemét alig 
birta nyitva tartani — akarod? Hát Dininél. 
Az nem ám olyan könnyzacskó, mint te! Nem 
is sovány, kövér, oszt mindig nevet 

— Nagyot csettint a nyelvevei, aeután 
végigdől az ágyon! a szeme leesukódik, az 
álom erőt vesz rajta. 

Az asszony megrázza mégegyszsr, hátha 
felébredne' Ébrenlétéből erőt akarna meríteni, 
hogy dulakodjék legalább vele, kogy végez
hessen legalább ébrenlerő ember re l 

De az alvó nem ébred. Elereszti, az 
visszaesik, szinte élettelent)!. 

A szegény asszocy egész testében re
megve áll mellette, halántékán csak ugy ka
lapálnak az erek; agyában őrült gondolatok 
kergetik egymást s szeme előtt csak egy vágy 
lebeg: megölni ezt az embert! 

Egy lépést telt az asztal felé, kinyújtotta 
kezét a kenyérvágó kés után. 

E pillanatban egé«z viláflusati áll elölte, 
•JsuSV »f*i' jnga van -menőim ezt az embert 
A bosszúra vágyó vadállal arca volt már 
akkor az a sápadt , szenvedő arc. Ujjai gör
csösen szorilották össze a kés osont nyelét, 
tekintete vadul felvillogott, még egy pillanat 
s a kést bedőli az alvó ember szivébe. 

Kkkor megszólalt az egyik kis fiu, fel
ülve az' ágyon s r ámuta to t t az asztalon he
verő kenyérdarabra, mely kiesett a csomagból. 

- Mama kenyeret! Apa hozott! Apa jó i 
az Istenke is jó, meghallgatott. 

A nő megrázkódott , mint akit hirtelen 
valami rossr álombél felébresztenek s azután 
odalépett az a szú ihoz , szelt a kenyérből és 
odavitte a fiának: 

— Apátok hozta! Szeressétek az apá
tokat, ő szerzi a kenyereteket, a kenyerünket. f 
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mindez nem leUzik neki, ujabb átdolgozás 
u tas í tha t ja? — A kerületi tanfelügyelő (es
peres) pedig ezeket, mielőtt továbbítaná, meg
bírálja, helyeslő aláírásával észrevételeit meg
tegye ? Kész nevetség. Hisz maguk bevallják, 
hogy nem értenek hozzá. Az iskolaszék egy
általán ne látogassa az iskolákat, az ne 
ügyeljen fel a tanítók magaviseletére, a nö
vendékekkel való bánásmódjára, kötelességük 
teljesítésére, mert hasonló botrányok fognak 
lejátszódni, mint amilyent két jánosházai is
kolaszéki tag rendezett az ősszel. Az iskola
szék a tanításhoz nem ért, maradjon a kap
tafánál. Szóval fngadja el a tanítók szociális 
szakosztályának indítványát, hogy az iskola
szék az iskola anyagi ügyeivel törődjön csak. 
Ott is sok seperni való vart Sok, sok sérelem 
van még benne a ta. itókra nézve. Végül oda 
lyukad ki, hogy a készítők még egyáltalán 
nem hallottak tanítói óhajokról s kívánságok
ról. A jelenlevők majdnem mindegyike hozzá 
szólt)' t a felhozott paragrafusok sérelmes 
pántjához. A tárgyalás igy elhúzódhatott volna 
akár reggelig is, annyi változtatói való van 
a Rendszabályokon. S csodálalosképen a 
szombathelyi kör semmi kivetni valót nem 
talált benne. Vagy nem tanulmányozták ott, 
vagy az önérzet kiveszett már arról a vidék
ről. Erre mifelénk s máshol is az országban 
sehogyan sincsenek megelégedve vele. S mél
tán! Nem modern tanítónak készült az, ha
nem 48 előtti alázatos, rettegő >raaisztrom< 
uraknak. Végül az egyik tanító indítványára 
a gyűlés ifgy határozott , hogy a hozott ha
tározatok terjesztessenek fel a központi bi
zottsághoz, ott a központi gyűlés tárgyalja, 
küldjék fel aztán a Tanügyi Tanácshoz. S ne 
keztyüs kézzel bánjanak vele se a központ
ban, se a, rTanácsban, hanem kíméletlenül 
rágják ki belőle, ami nem odavaló. Legyen 
vége már egyszer a reliráló politikának. 

Jánoaháxa éa Vidéke 3 <Aá*l 

A magyar gyermekhalandóság 
Minden nemzet fajbeli megerősö

dése a gyermekhalandóság fokától és 
számától függ. Ha. ez a szám ijeszt*>n 
nagy, az a nemzet fajbeli megerősödé
sére abnormis (rendellen való) vesze
delmet jelent. Egy orvosi statisztika 
nemrég kimutatta, hogy Magyarorszá
gon több mint 200.000 öt éven aluli 
gyermek hal meg. Ez olyan szám, mely 
nemcsak egyszerűen gondolkodóba ejtő, 
hanem valósággal, im«gdöbbenb5. Ter
mészetesen ennek okát is szükséges 
kutatni és sz orvosi statisztika azt 
mondja, hogy az egész bajnak oka a 
tejhiány. Ezért silány a gyermek élet
ereje, ezért oly gyatra éa ellenálló a 
képessége. Természetes, nem a jómódú 
és n n néposztály gyermekeiről van itt 
szó, hanem az alsóbb néposztály gyer
mekeiről. 

Sok anya szegénységben vagy pláne 
nyomorúságban él, beteg s emiatt nem 
táplálhatja maga elegendően gyermekét. 
Tejet, még sokszor ha megtakarított 
fillérei utján tudnak is, akkor sem'tud 
kapni, mert rém drága éa ezt a drága
ságot tejgazdasági politikánk révén há

ntásán elterjedt lejszövetkezetek idé

zik elő. 1910-ben; 103.669,000 liter 
tejet szállított-ik be ezen szövetkezetekbe. 
Ha a tejszövetkezeteket országrészenként 
vizsgáljuk, azt tapaaztaljuk, hogy azon 
részeken, ahol a tejszövetkezet tagjainak 
csak egy-két tehenük van, ott a gyer
mekhalandóság a legerősebb. Legerősebb 
azért, mert mint a te| szövetkezet tagja, 
a köznép azon az egyetlen tehenének 
a tején is tul ad és a városban jó árért 
értékesiti. 

Így kétfelé ágazik cl a baj követ
kezménye: egyrészt a szegény falusi 
nép gyermekei se táplálkozhatnak tejjel, 
másrészt a városokban lakó proletár 
népség az ár miatt nem tud hozzájutni. 
Mivel táplálják tehát gyermekeiket ? Ké-
tes*rtékü és hatású pótszerekkel: teával, 
édes pálinkával, köménylevessel és főtt 
krumplival. Ez a táplálkozás lesz azután 
szülőoka az elsatnyulásnak, mely miatt 
ha valami kis betegség is éri a cse
csemőt, ellenálló erő híján a hálál ál
dozata lesz. 

Á tejdrágaságot befolyásolja az a 
körülmény, hogy a tejszövetk. a beszol
gáltatott pl. 104 millió liter tejből csak 
31 millió liter tejet árusítottak el, a 
többit tejszínnek, vajnak és sajtnak 
elkészítve értékesítették. Ez anomáliák 
ellen sürgős törvényhozási beavatko
zásra lenne szükség, mely egyrészt 
növelné és fejlesztené a tejtermelést, 
másrészt megjelölné azon határokat, 
ameddig a tttjs/övetkezetek a tejárusi-
táasal mehetnek. Dr. Berend Miklós 
már rámutatott a magyar gyermekvé
delemről irott könyvében arra, hogy a 
gyermekvédelem .félmunka, ameddig ha
táskörébe föl nem öleli a csecsemő
védi Imet is. A gyermekhalandóság tény
leg figyelemre méltó körülmény arra, 
hogy a gyermekvédelem a csecsemő-
védelmét is tőle telhetőleg szolgálja és 
annak érdekében törvényhozási moz
galmat indítson. 

K. Gy. 

Idill. 
A fin mondta: >0h jöjj el velem, 
Hol minden zugban boldogság terem; 
Kicsiny falu akácos házikója: 
Annak leszünk mi boldog, vig lakója.* 

; Felélt a leány: >Parancs nekem szavad! 
I Ott is lesz, nemde, korzó, zsnr, divat ?• 
j >Az nem, — de lesznek erdők, zöld hegyek!« 
I És szólott a leány: »Akkor nem megyek.« 

Ballá Mikié*. 

Heti krónika. 

•Has püspöké t m e g o p e r á l t á k . Mikes 
János gróf szombathelyi reegyéspöspököt, kit 
szerdán szállítottak a budai Vörös-Kereszt 
kórházba, csütörtökön Lumniczer Jóssal dr. 
főorvos megoperálta. A műtét szerencsésen 
sikerült és a beteg állapotában könnyebbedé* 
állott be. 

Jegyzőválasztás. Takáta Márton főhiró 
a Benyó István halálával.megüresedett közbégi 
jegyzői állás betöltésére Jánosházán június hó 
22-ikére tűzte ki a választást. 

Tüzolto-vizsga. Aki figyelemmel kísér ts 
a tűzoltók működését, észrevehette, hogy égy 
idő óta vasár- és ünnepnapon mindig össze
jöttek ebéd után, hogy magukat a tűzoltás 
mesterségében gyakorolják. It t ott elejtett 
szavakból azt lehetett következtetni, hogy va
lami vizsgafélere készülnek. Csakugyan. Folyó 
hó 2 án leérkeztek Szigeti Dénes és Róth 
Kálmán tűzoltó felügyelők, akik i t t a tűzol
tóknak délelőtt előadást tartottak. Délután 
2 órakor az egyes osztályok mutattak be ké
pességüket. Mig 4 órakor pedig azt mata t ták 
meg, hogyan támadnának meg egy házat égés 
alkalmával. Nagy ügyességet tanúsítottak sí 
tűzoltók, azonnal meglepték a 'szolaszéd h á 
zakat, védés szempontjából. Ennek v é g e z t é v é 1 

lefújtak nekik s most bizenyos időre szünetel 
majd a gyakorist 

Sifllök figyelmébe. Miután tudjuk azt, 
hogy a gimnáziumi ée polgáriskolai ifjúságnak 
idegen varosban való taní t ta tás a születnek' 
nagy költségbe kerül, elhatároztok, hogy szep
tembertől ke-dödöleg ugy a fiuk, mint a 
leányok tanitáaát elvállaljuk. Hogy azonban 
a szükséges helyiségről, beiratásokról stb rőt 
még idejekorán intézkedhessünk, kérjük a t. 
szülőket, hogy gyermekeiket minél előbb as 
alulírottnál (róm. kath. iskola) eiélegvrztetni 
szíveskedjenek, ahol bővebb Ivlvilágosiiáal Is 
nyerhetnek. A vállalkozót nevében, KirtUy 
Jdnon, tanító. 

A szombathelyi (első magyarországi) 
erdei iakela. A szombathelyi erdei iskolába, 
melynek célja a tbc. szülőknek egészséges 
gyermekeiket a fertőz stői megóvni, őket 
edzeni és fizikai ellenálló képe**égöh«t uövelni, 
május hó 20 án 40 ilyen fin- és leánygyer
meket vett fel a Tuberkulózis Ellen Védt-
Jbasp* Vasvdrmegyei EyycsiiUt választmánya. 
Az erdei iskola, mely immár 4 ev óta végzi 
áldásos hivatását, I . évi niaju- hó 28-án 
nyitott meg, 

i milanói iskol asgy ermekek elkérte 
as iikelábaa. Néhány ev óta Milánó összes 
tanulói a város iskoláiban étkeznek, a tehetős 
szülők gyermekei pénzért, a többiek ingyen. 
Aa étkezést az 1900/1-ik tanárban vezaMétV 
be először csupán az alsóoszályok tanúiéi 
részére. Időközben azonban kiterjesztették a 
felső osztályok tanulóira is és hideg étel 
helyett ma meleget is adnak. Ma tehát Miláné 
szegény gyermekei, elsősorban az árvák, déli 
12 órakor valamennyien ingyenes, teljes 
ebédben részesülnek. Azonban az Iskolában, 
smelyekben a tanulóknak hideg ételt (sajtot 
hideg húst, kolbászt) adnak, a költség fejenkint 
s naponta 10—12 cent, azokban, amelyek en 
meleg ételt (rizst, húst makarónival éa bur
gonyát) nyújtanak a tanulóknak, a kiadás 40 

Az ételeket egy a város a tal kinevezett 
s z e m é l y készíti el. Az alsó osztályok tanulói
nak körülbelül egyharmada, a felsőbbekének 
egyötöde részesül ingyenes ekedben, A többiek, 
ba Igénybe veszik, 15 centet Szelnek adagoa-
kint. Ez uj intézmény hatása, eltekintve a 
nyomorúság enyhítéséről s az aj nemz 
testi ée erkölcsi erősítésétől, sz oktatás és 
tanulás nagyobb eredményében is meglátszik. 
Minél jobban elterjedi sz iskolai étkesés, anná l 
jobban osOkken a mulasztott napok száma 
Mig ez a szám 1800—1901-ben l l ' / . - o t tett 
k i , addig 1904/5-ban m á r 6'/ , ra csökkent 
Ma még azok is, kik ellenezték, elismerik 
értékét és jótékony hatásá t az Iskolára, csa
ládra, gyermekekre e g y a r á n t 

Kérdezze meg a házi orvosat, hogy 
nem-e akkor cselekszik legokosabban, ha már 
szappant Vásárol, hogy csak a Kolozsvári 
Heinrich íéle Saent̂ Lászk)> f e r W e n U ő 
szappant vés/t. ' ' swjjnl ' 1 * 
tegségtól. 



A.^ldal. Jánosháza és Vidéke 20. s z i m 

Gabona arak 
1912. ér i június hó 5-én: 

Buz i — 11. — 

Rozs - - - - - . — 10.30 -

Árpa _ _ _ - - - 10.60 -
Zab — — — — — — 10.60 — 

Tengeri - - - — — 10.70 — 

Az árak 50 kg.-kéut koron* ériékben értendők. 

Huzatai csekély. — Árak tartottak. 

ajándék óra 
Reklám Céljából fentjelzett 

mennyiségű órát ajándékozunk 
e lap olvasóinak. 

Csakis a legelegánsabb — kívánat sze
rint — uri vagy nói alakú »Noblesse« pre
cíziós órák kerülnek szétküldésre. írjon azonnal 
amíg a készlet tart : Bans Schmitz, arany 
él ékszeráruházának Wien, VI., Linien-
gisse 60. „ 

fényképészeti mfiterme 
: J Á N O S H Á Z Á N 

Dr. Figuli féle halkan. 

A már világhírű Kolozsvári (Heinrich) 

:: Szent László fertőtlenítő :; 

p i p ere s z a p p a n 
í kincset ér a háznál. Biztosan megóv 

minden ragályos betegségtói és amellett 

remek illatává! kiváWMIrffloinitő .anyaga 

folytán elsőrangú kosmetikai cikk. 

Kapható mindenütt. — Ára 70 f̂illér. 

Készít: személy, csoport és 
gyermekfelvételeket művészies 

kivitelben. 

Életnagyságú képeket 
brotn. platin, pastell vagy 

olajfestéssel. 
Eisereaél sdaéséa I Ölesé árak I 

Felvételek borús időben is 
sikerrel eszközöltetnek. 

Gróf Erdödy Sándor erdészeti hivatala. 

— ÍT R T E S 1 T É S. 
As ódorfai alsó erdő dnkal szélén 

1 ürm. tölgyforgács 3 korona. 

Váltható minden kedd és pénteken. 

Urodalmi erdőhivatal Jánosháza. 

Építtetők figyelmébe! 4-. 
Alulírottak a n. é. közönség tudomására hozzuk, hogy állan

dóan nagy raktárt tartunÉ 

t 5 e m e n t 1 a p o k -
mindenféle színben, épugy cementhidakbói is. Elvállalunk ce-
mentkutépitést. — Jutányosán számitunk minden e szakmába 
vágó munkát. A közönség bizalommal fordulhat hozzánk! 

Költségvetéssel bárkinek készséggel szolgálunk! 

Perendi és Kiss 
_ építési vállalkozók, képesített kömives-mesterek, Jánosháza 

... — VI 
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Nyomatott Dinkgrvve Nándor viilanyUZeniU könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


