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A k i s u t c a i h ő s ö k . 

Gyöngéd kifejezéssel jellemzem azo
kat az utcai fiukat, akik gyakran csi
nálnak egy kis spektákulumot az utcán. 
Még akik rendes és gondos családi és 
iskolai nevelés-oktatásban, részesülnek, 
gjgifí ha valamivel tempprátlirrtosahh is, 

siti fontos misszióját és ha az iskola 
kellő erkölcsi támogatásban részesül. 
Kétségen kivül áll az az igazság, hogy 
amely tanító ' nevelói kötelességeit elha
nyagolja és nem iparkodik növendékeibe 
— szívvel és lélekkel — az erkölcs 
palántáit ültetni s azokat tovább gon-
duzui. ápolni,—nem érdemes—a tanítói 
névre. És tapasztaljon a szülők rcszéról 
bármily hanyagságot, nemtörődömséget, 
vagy az ó nemes törekvéseivel ellenkező 
bizonyára tudatlanságból vagy nyomor
ból származó gondatlanságot: a nevelő 
tanítónak annál mélyebb szeretettel és 
buzgalommal kell iparkodnia, hogy ala
pos lelki anyaggal ellássa a gondjára 
bízott növendékeket, amely lehetőleg 
képessé tegye őket a gonoszságnak el
lenállapi. '_ -

Teljes sikert elérni azonban a leg
nagyobb jóakarat és igyekezet mellet is 
csak akkor lehet, ba a család és iskola 

egyetért, együttérez és együtt munkál
kodik. 

Különösen az édesanyának köteles-. 
sége a nevelés, gyermekei szivének mű
velése, habár az atya közreműködésének, 
sem szabad elmaradnia. 

Már Jezekiel azt mondta; „Sicut 

néha-néha megfeledkeznek magukról s 
kirúgnak a hámból. 

Ezen nincs sokat csodálkoznunk. 
Nem is szeretnők, ha a gyermekek nem 
volnának élénkek, sót megengedhető 
nekik egy kis csintalanság is; ellenben 
a nevelés elhanyagolására vall, ha a 
gyermek rossz indulatú, vásott, enge
detlen, rakoncátlan, vagy durva. Már 
pedig sajnos, akárhányat találunk köz
tok, akiknek szive elzárkózik a finomabb, 
a nemesebb érzelmek elől. 

' A népiskola e tekintetben sokat 
tehet, sokat pótolhat, különösen, ha a 
nevelő-oktató nem sablon szerint telje

mater, ita est filia ejus". Az anya, a 
jó édesanya — pótolhatatlan. Az édes
apa okossága és szeretete nélkülözhe
tetlen. 

Ott, ahol a nyomor, a tudatlanság 
és az alkoholizmus áll fönn, hiábavaló 
fáradtság nevelésről beszélni, — mondja 
egy jeles orvos. De mit mondjunk azok
ról, akik nevelhetnének és nem teszik, 
hanem mással foglalkoznak, vagy köte
lességüket csak futólag teljesitik? — 
Holott a szólók fógondja az legyen, hogy 
mindenkor tiszta legyen a gyermek kör
nyezete. Fenkölt és nemes a szülők 
kötelessége, ameiylyel fejleszteniük- kell 

A t e n g e r p a r t o n . 

Irta: BUkai rarsss. 

ügyszólván valamennyien a tenger part
ján voltunk. 

Aki nem ismeri a tengert, nem tudja 
elképzelni, hogy mily nrhtsí vonzó erőt gya
korol az emberre az az örökké háborgó, dör
mögő, dübörgő, nagy ur kristálytiszta hullá
maival, hófehér tarajával. Órákig lehet mellette 
ábrándozni s nem hiszem, hogy volna valaki, 
aki valaha megunná. 

Társaságunk egy része, leginkább a höl
gyek a parton járkáltak. Apró tengeri kagyló
kat kerestek és sikoltozva szaladtak kifele, 
mikor egy-egy mérgesebb hnllám 20—25 
méternyire kirohant a tiszta homokra. 

Mi, — természetesen én- is — a fürdő
kabinban siettünk toillettet változtatni, hogy 
csak egy percre se szalasszuk el a fürdést 
amiről szép magyar hazánkban is csak ál- j 
modni leheL Vigan hacuroztunk a hullámok 

m _ H*tején. öten-hatan ringattak magunkat ^a 

hullám puha bölcsőjében. Bravúrokat csinál
tunk belőle, hogy ki tud bukfencet vetni a 
vízben, mikor legdühösebben rohan az ára
dat két-három méter magasat ugrani a hul
lám tetejére, hogy a viz át ne csaphasson a 
feje tetején. Persze, akiket jó sorsuk nehe
zebb termettel ajándékozott meg, hiába igye
keztek s rendesen akkor láttuk őket viszont 
mikor 20—cO méternyi távolságra békamódra 
kiterülve tápászkodtak fölfelé és keserves 
arccal néztek vissza, hogy mikor jön a má
sik roham. 

Valaki egyszerre elkiáltotta magát: 
— Hé urak! Egy palack! Egy pezsgős 

palack. 
Mindnyájan oda néztünk és csakugyan 

láttuk, hogy a viz egy üres üveget láncoltat 
a hátán. 

— Utána! Ki lesz a boldog, aki elcsípi. 
Annál is inkább kellett vele sietni, mert 

egypár angol és francia hölgy, akik velünk 
együtt mulattak a hullámokkal, szintén sze
met vetett a hánykolódó szerszámra. 

Hárman-négyen úsztunk egyszerre feléje 
és addig kergettük, mig végre sikerült elcsípni 
Egy jól bedugaszolt, üres üveg volt lekötve 
és lepecsételve. 

Diadallal vittük ki a partra s elhatároz
tak, hogy az egész társaság közős zsákmá-

^nyának tekintjük s valamennyiünk jelenlété
bén bontjuk fel. 

— Mi lehet benne? — persze ez volt 
a legelső kérdés. 

— Mindenesetre hajótöröttek dobták a 
vizbe. Valahol az Óceán közepén a tenger 
összetörte a hajót s akik rajta voltak, ebbe 
tették bele bucsuirásaikat 

— Istenem! Szegények — sóhajtolt az 
egyik útitárs. 

— -Talán egy családapáé, akit otthon 
apró árvák s hűséges felesége siratnak. 

.. Egy kis szőke asszony hirtelen beleka
paszkodott az ura karjaiba s könnyet törölt 
ki a szeméből. 

— Lehet, hogy éppen talán magyarok 
voltak, akik kipusztulva őseik hajlékából, el-
wmm • MI - I JMŰMIMI ni i i ii • ii 
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a fiu ' lelkiismeretét, aki ma még gyer
mek 8 holnap m á r férfiúvá lesz: becsü
letes, istenfélő és hazafias érzelmű pol
g á r r á . 

Az elemi iskola Unitója a szülők 
te rmésze tes t á r sa az élet hajója körü l , 
amely a gyermeket a nevelés révébe 

vigye.. DB nem mindig van 

lési módot kell követnie, szóval: az a tyá 
uak és különösen az édesanyának a 
tanítóval együt tesen kell küzdenie , a 
gyermekneve lés térén és bármelyik fél 
ne teljesítse nemes és magasztos nevelői 
kötelességét, az vétkezik Isten és embe
rek ellen. 

- * e » H i e g y vigye., 
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Az állatvédő-egyesület 50 drb. fa- és 
10 drb. viserépodut szerze.tt be és osztott ki 
az egész járásban tágjai között. A folyó év
ben 150 drb. ilyen odu beszerzése vétetett 
tervbe hasznos és éneklő madaraink védel
mére es fészekrakására. * 

Gyászhír. Rosenheim Katinka, Rosen-
heim Ferenc és neje szöl. Tungly Rozália 
leánya f. hó 22-én reggel 6 órakor jobblétré 
szenderült. A megboldogult 25 éves hajadont 

ez igy és ez nagy baj. Hogy az össze
köttetés jó tékony legyen és j ó gyümöl
csöt teremjen, mindig egy é s ugyanazon 
cél ra kell törekedniük, amely célt soha
sem szabad szem elól téveszteni. A szü
lök, akik oly sok órán át az iskolára 
bízzák fiukat, nem fejezhetik be fölada
tukat a nevelés körül , a tanító segí tsége 
nélkül. Kz viszont a maga részéről nem 

H e t i k r ó r i i K a r 

YasTármegye főispánja. A fővárosi 
! lapok szerint Vasvármegye fíispánja valószí

nűleg Békássy István földbirtokos lesz. 
Esküvő. Deutsch Adolf dukai bérlő 

I február hó 23-áu oltárhoz vezette Deulsch 
! B'Tlát Savain ukiiion. 

Köszönetnyilvánítás. Kiss Árpád, szín
igazgató ur társulatával f. hó 19-én Molnár 

I legszebb iiju-Koraoáll lUllUtla lueg a halál 
szüleinek és szerető testvéreinek végtelen 
fájdalmára. Temetése 23-án délután ment 
végbe impozáns gyászoló közönség részvéte 
mellett. 

Jóváhagyott alapszabály. Jánosháza 
község iparos-körének alapszabályait a belügy
miniszter jóváhagyólag leküldte. 

Halálozás. Bognár Juliska, néhai Bog
nár Pál leánya, folyó hó 20-án elhunyt. 22-én 
nagyszámú gyászoló közönség kisérte utolsó 
útjára: '- : : 

Özv. Vadászy Ferencné, szül. Szalay 
Anna f. hó 22-én es\e 11 órakor Izsákfán 
80 eves korában meghalt. A szép időt ért 
matrónát nagyszámú gyermekei, unokái és 
déduuokái gyászolják. Temetése 24-én délután 
történt meg az egész község részvételével. 

. Jég-gyár Tarosunkban. Az idei enyhe 
tél gondolkozóba ejtette vendéglőseinket és 
mészárosainkat, mert egy kilogramm jeget se 
tudtak a verembe szállítani. De nemcsak a 
mészárosok és vendéglősöknek ütött szeget 
fejébe a jéghiány, hanem a városi közönség 
is aggódnánk felette és méltán, mert a jég 
neme ak az éielmicikkek megromlását gá
tolja és az italok élvezetét teszi lehetővé, 
hanem nyáron a betegeknek nélkülözhetetlen 

j gyógyszer is. Ilyen körülmények között érke-
I zett a budapesti Ganz gyárnak amaz aján-
! lata, hogy ö hajlandó itt jeggyárat felállítani, 
i ha a mészárosok és vendéglősök öt évi vá 
I sárlasi kötelezettséget vállalnak. Mint halljuk, 

ez ügyben tegnap a Bárány-vendéglőben 
, gyűlés tartatott, ahol a gyár ajánlata elfoga-
| dasra talált. Igy tehát a gyár május 1-én 

már megkezdi üzemét. A" jég ára kg.-ként 
egy mélermázsán felüli vásárlásnál 2 fillér, 
különben 3 fillér lesz. A közöuség is besze
rezheti itt ebbeli szükségletét. 

Kerencnek "Ördög, cimü színművét adta elő, 
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, ,, . i ii - , . I alakitassal. Hogy azonban kiss Árpad szín
inek s z e l e m é r e es lelkületére, ha nem . , . . . . , L ^ _ ^ i _ , A „ , - . . 

| igazgató ur, kit varosunk közönsége régóta 
támogatják ebben a szülők. j n e m u p a s x t a J t pár tolásán részesített, csakis 

! az előadás ideje alatt volt »0rdög«, mutatja 
' azon szivjóságra valló nemes tette, hogy 

Mit tehet a szegény tanító, ha a 
házi környezetben, amelyben a gyermek 
felnő, elhanyagolják a nevelést ? Nem 
szabad azt hinni, hogy a tanító csodát 
mivelhet, különösen nagyobb községek
ben, akol a gyermekek százai ki vannak 
téve az utcák szenvedelmének! ügy ki 
tűnő orvos és pszikliologus, Lino Ferri-
ani dr., hosszas tanulmányozás után a 
kővetkező e redményre jutott: Az össt-
lutnyiatos nevelés alalt álló száz gyer
mek közül csak egy bizonyult engedet
lennek, lázadónak; száz gyermek közül, 
aki nem ' állott az ilyen nevelés alatt, 
csak huszonkilenc nem adott okot pa
naszra. 

Az iskolának és az otthonnak egy 

j abból, amit mint »úrdög« szerzett, 30 azaz 
| Harminc koronát a helybeli evang. nőegylet 

céljaira önként adományozott — A Keme
nesaljái Közgazdasági Hitelbank mult évi 
nyereségéből ugyancsak a helybeli evang 
nöegyletnek 20, azaz Húsz koronát volt szí
ves a jótékonyságra szánt összegből ajándé
kozni. — .lurai Antal ur által a f. hó 19-iki 

| színielőadás alkalmából a k i t helybeli uő-
I egylet részere adományozott négy •oronából 
I kél korona ugyancsak a helybeli evang. _nő-

I egyletnek jutott: — Mindezen adományokért 
a czelldOmrtlki ag.' h. evang. nőegylet nevé
ben hálás köszönetét nyilvánítja azt lnökség. 

Gázmérgezés Vidos József kemenes-
I mihálvfai földbirtokos szobaláuya a konyha-
I ban vasalt, miközbeu rosszul lett. A vizsgálat 

megállapította, hogy zéngázmérgezést kapott. 
és ugyanazon erkölcsi és intellektuális j A városháza tanácstermében ma dél-
életből kell merítenie; ugyanazt a neve- ; előtt 11 órakor az ipartestület közgyűlést tart. 

hagyták szép magyar hazájukat s Amerika 
földjein keresnek maguknak búzakenyeret az 
elhagyott fürészporrai kevert zabkenyér he
lyett. Mielőtt kiköthettek volna az uj hazában 
a tenger adott nekik csöudes szállást, név
telen pihenő sírt. 

— Annak is a kazárok az okai — v i 
csorgatta fogait az egyik magyar. - A mer
kantilisták, akik kipusztítanak bennünket a 
földünkről. 

— Ugyan ne beszélj! Sohse volt neked 
káposztáskerted se — agyarkodott egy mer
kantilista. 

— Nem volt, de lehet Egyébiránt én a 
szellemi tőkém után élek. S a magyar föld, 

misnk, magyaroké! 
— No még megérjük, hogy az Óceán 

partján kitör az agráriusok és merkantilisták 
kOzt a háború horkant fel egy okos ur. 

— Igen, igent sóhajtott egy kékszemű 
hülgy, aki ábrátidjait is magával hozta. Az is 
meglehet) hogy egy ifjúnak utolsó sóhaját 
rejti magában, aki elindul messze főidre, 
otthon hagyta édes aráját, minden boldogsá
gát, csak azért, hogy egy boldog házasélet 

kényei u biztosítsa számára, útközben meg
lepte a vihar és ebbe a palackba rejtette 
bucsukönnyeit. 

— Ez igaz lehet — monda egy másik 
hölgy s láttam mint szorítja össze ökleit s 
fenyegeti meg titokban a tengert, aki egy 
vőlegényt rabolt el az emberiségtől. 

— Legyen nyugodt uagysád! Hátha 
csapodár volt. Hiszen a férfiak olyan gono
szak, nincs azoknak a szavában semmi igaz. 
Megérdemlette a sorsát, ugy kell neki. 

— Bocsánat nagysád, hogy esetleg mi 
is férfiak vagyunk, egyiküuk-másikunk talán 

! esteieg férj-jelölt is. Én másként vélekedem. 
Bizonyosan pénztáros volt s egy summa 
pénzzel meflivfjlim amnQt ntnlArta I 
sújtó keze. Ebben a palackban talán pénz is 
lehet, amelye' visszaküld azoknak, akiitől 
elrabolta. -~-

--"— Talán éppen a zseniális tolvaj 
Kecfteméthy Győző. • 

— Ugyan kérem) hová ragad bennünket 
fantáziánk gyors taligája. Bizony legvafószi-
nübb, szerencsétlen hajósok vetették a ten
gerbe, akik elhagyták családjukat, feleségüket, 

gyermekeiket, s most igy búcsúznak az ott
honhagyottaktól. 

Ez a gondolat lefegyverezett valameny-
njiünket A hölgyek könnyeiket szárogatták, 
mi pedig komor gondolatokba merültünk. 
Hogyne ! hiszen egy ismeretlen sirhalom fej
fájánál állottunk. 

Alig vártuk, hogy a vendéglőbe érjünk. 
A felbontás ebéd után történt, hogy esetlegi •* 
könnyhullatás meg ne zavarja életrendünket 

Leütöttük a palack nyakát s egy finom 
papirtekercsbe göngyölt rózsaszínű papirost 
húztunk ki. A szivünk erősen dobogott az 
izgatottságtól, mikor egyik olvasni kezdte a 
következő sorokat: 

• iTllliall'nk mindenkitől n>i»nnlr tnlánirtá 
boldogságát, hogy a mai napon Sóhaj Gizella 
és Bátor Pál egymással házasságra léptünk. 
A lakodalmat az Óceán közepén, a hajó fö
délzetén* tartottuk -meg.. 

1901. április havában. 
Általános 
Csendes részvét kéretik — dörmögte 

az egyik férj. 

http://ji.ii


a oldal. M M 

A lucernás nj veszedelme. Francia-
és Olaszországból ujabban lucernamagot szál
lítanak Ausztria-Magyarországba s több ke
reskedő ezen külföldi termékkel akarja gaz
dáinkat ellátni. Gazdasági intézetek kísérletet 
tettek a különféle származású lucerna ma
gokkal s»arra a meggyőződésre jutottak, hogy 
a magyar lucerna a legjobb, mert az idő 
viszontagságainak legjobban ellent tud állani, 
egészen tél étié—áa-4flaa dm hiwányaiiiol LIJT 

mig az egykor oly híres Provencei lucerna
mag, — miután a hírhedt turkesztáni mag 
után nyeretett, — nemcsak, hogy sem a fa
gyot, sem a szárazságot ki nem 1 írja, hanem 
azonkívül rendesen megtámadja a liszthar-
mat és annyira elgyengiti a növényeket, hogy 
fejlődésében nagyon is visszamarad s legfel
jebb csak egy harmad rész annyi liozamot 
nyújt, mint a hazai lucerna. Különben gaz
dáink figyelmét ezen különféle káros követ-
kP7inényeKie_Mauthner Ödön magkereskedőnk 

ugy több rendbeli cikkeiben, mint árjegyzéké
ben állandóan ébren (.ártja. 

Szőlővesszők behozatalának korláto
zása. Vasvármegye alispánjának legújabb 
rendelete folytán szőlővesszőt megyénk terü
letére csakis alispáni engedéíylyel lehet 
behozni. 

Tenyészállatok megvizsgálását váro
sunkban március hó 11-én délelőtt tartja 
meg az erre kiküldött bizottság. 

Mezőgazdasági gépek fiok-raktárat 
állította fel Czelldömolkön (Gayer fele 
hasban) a Hofherr é l Schrantz hírnevet 
gépgyár. A raktár mar megnyílott é t a 
venni szándékozó gaz akat a legelőnyö
sebbén szolgálja ki a raktár vezetője. 

A világ vége. Olvasóink tudják, hogy 
a Halley-féle üstökös a tavasszal közeledi* 
Földünkhöz, majd láthatóvá lesz, és Fö dünk-
uek a Nap körüli pályáját, átszeli. -Sokan 
katasztrófától félnek, mások azt mondják, hogy 
nem lesz baj. Most jelent meg »A világ vége« 
cimü szenzációs röpirat. Mindenkit érdekel! 
Mi lesz május 18-án? — A röpirat ára 30 
fillér, szívességből lapunk szerkesztősége is 
megrendeli. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 

Hivatalos, 637/1910. szám. A szombat
helyi kir ügyészségtől. Becses Lapja hir-rova-
tában leendő ingyenes szives közzététele vé
gett értesítem, hogy a szombathelyi királyi 
ügyészség ugy határozott, hogy a központi 
fogházban letartóztatott foglyokat meglátogatni 
és azokkal beszélni csak minden hó 1-sö 
vasárnapján lehet. A húsvéti, a karácsonyi és 
Szem István napi kedvezmények életben ma
radnak. Szombathely, 1910. február hó 20-án. 
Bárdossy László s. k. kir. ügyész. 

Derék gyerek vagy fiam, hallom ma 
tudtad a leckédet, az utcán sem ordítottál, 
hát milyen nadrágot csináltassak neked? — 
Akármilyent édes apám, csak a hátuljában 
egyen sok bélés! 

Akol a madarak örülnek. Vasvári tu
dósítónk írja, hogy ott e napokban az itthon 
telelő madárkák nagy örömre ébredtek. A 
vasvári hengermalom egy zsák kuza-ocsut 
ajándékozott és továbbra évenkint két méter
mázsa buza-ocsut ajánlott fel élelmezésekre. 
•Örülnek, vigadnak a kis állatok, jó kedvvel 
ugrándoznak ágról-ágra. Hozzák elő a kéreg-
repedésbe bujt -férgeket és j o p ü g t a t í á k ^ a j ó j , 
izü lepke-petéket, hogy így a jó buzakenyér-
hez egy kis husocskát és tojáskát is társít
hassanak. A munkás kis cinkék is kapnak 
tökmagot, dinnyemagot, kender- és napra
forgómagot, de ez már fogytán van, ám a 
• madárvédelmezők« majd azt is szereznek 
még, ha ingyen nem kapnák, majd vesznek 
pénzen! ... 

• 'Tarmegyei hírek. Herbst Géza alispán 
a következő meghívót bocsátotta ki : Az 1886. 
évi XXI. t.-c. 46. §-a alapján Vasvármegye 
törvényhatósági bizottságának rendkívüli köz
gyűlését Szombathelyre, a vármegyei székház 
nagytermébe f. 1910. évi mácius hó 2-dik 
napjának d. e. 10 órájára Összehívom. Amelyre 
a törvényhatósági bizottság t. tagjait, oly 
hozzáadással hivom m»g, hogy ezen rendki-
iflli KOnjaltjuLk L„] idil l i núi^júii DeieiéuJ 
István főispán ur őméltóságának ezen állásá
tól saját kérelmére legkegyelmesebb felmen
tését tudató 1078'910. eln. száma belügymi
niszteri leirat és ennek kapcsán a távozó fő
ispán urnák a vármegye közönségéhez inté
zett bucsuirata f e l e t t i határozathozatal fogja 
képezni. Szombathely, 1910. febr . hó 21. — 
Az alispán fennti meghívójából is kitűnik, 
hogy a volt főispán a rendkívüli közgyűlésen 
tiera fog megjelenni, hanem írásban búcsúzik 
el a törvényhatósági bizottságtól. A búcsúzó 
levél már az alispán kezében van és olyan 
félhivatalos formában az egyik szombathelyi 
lap előre leközölte. Hogy Bezerédj István dr. 
főispánt a király saját kérelmére légkegyel
mesebben fölmentette állásától, az uj mi-
niszterelnök arról már értesítette a vármegye 
közönségét; mivel azonban a leiratban a fő
ispáni teendők ideiglenes végzéséről nem tör
tént rendelkezés, bizonyosra vehetjük, hogy 
az uj főispánt még e napokban kinevezi 
a király. 

A francia főváros gyomra, A minap 

A vármegyei alkalmazottak adómén-
tessége. Félhivatalosan jelentik: A belügymi
niszternek a pénzügyminiszter hozzájárulása-; 
val kiadott egyik régibb körrendelete k i 
mondja, hogy a vármegyei alkalmazottak a 
törvényhatósági adó, valamint az útadó fize
tése alól mentesek. Minthogy kétség merült 
fel aziránt, hogy a~ kérdéses mentesség csak. 
az 1904. évi X. t - c rendelkezései alá tartozó 
• úi mi g.3 t-i ulkulmusottaknt illók* » roagfayagy— 
kiterjed a többi vármegyei alkalmazottra és 
a nyugdíjasra is, a két szakminiszter egyet
értően most kiadott ujabb körrendeletében 
közli a vármegyékkel, hogy amennyiben a 
törvényhatósági adó és az útadó fizetése alól 
a törvény értelmében az összes állami tiszt
viselők, altisztek és szolgák mentesek, ez a 
mentesség a viszonosságánál fogva a várme
gyék minden olyan alkalmazottjára is kiter
jed, akik nem a vármegyei- háztartási költ
ségvetés terhére, hanem egyéb jövedelmek 
vagy alapok terhére szabályszerűen rendsze-. 
resitett tisztviselő, altiszti vagy szolgai állást 
töltenek be. .Ilyen állások pl. a kórház-alap 
és az utadó-alap terhére szervezett állások.) 
Kijelenti továbbá ez az uj körrendelet, hogy 
a szóban forgó adómentesség a vármegye 
nyugdíjasait is mepilleti. Végül kimondja még, 
hogy a vármegye törvényhatósági dijnokai, 
vagy bárminemű napidijasai azonban a tör
vényhatosági és útadók alól nem mentesek, 
mert ez a mentesség törvényben az állami 
napidijasoknak sincs biztosítva. (Szóval, aki 

jelent meg az 1909. évi hivatalos statisztika i pl. 4—5 ezer korona fizetést vagy nyugdijat 
Paris fogyasztásáról; e szerint Paris a mult j kap, az vármegyei és útadót nem fizet, a 
évben elfogyasztott 171,069,515 klgr. marha
húst, 6,456.325 klgr. lóhtót, 29,185.403 klgr. 
szárnyast, 7,032.á43 klgr. vadhúst. Megettek 
25,642.767 klgr.- vajat, 545,236.145 darab 
tojást és megittak 1,426.635 hektoliter alkoholt. 

Rövid hírek. Egyiplön fővárosából, 
Kairóból táviratozzák, hogy Boutrosz Gabi 
basa egyiptomi miniszterelnököt egy gyógy
szerész agyonlőtte. Több összeesküvőt letar
tóztattak. — Amerikának Filadelfia városából 
értesülünk, bogy a közúti vasutak alkalma
zottjai sztrájkolnak, a kocsikat a sínekből k i 
emelték és elégették, a társaság hivatalnokait 
bántalmazzák s összesen 297 kocsit zúztak 
össze; körülbelül száz ember megsebesült — 
Budapestről Gödöllőre villamos vasutat akar
nak létesíteni. — A győri önkéntes tűzoltó
ság mult vasárnap ünnepelte meg fennállásá
nak negyvenéves jubileumát, melyen az orszá
gos tűzoltó-szövetség is képviseltette magát; 
mint e szövetség tagja kapott meghívót Ba
rabás István is, a vasmegyei tűzoltó-szövet
ség titkára, aki a jubileumi ünnepen jelen is 
volt. — Hasznos füzetet irt Reflexiók az 
önálló bankról Simonyi Imre dr. ügyvéd és 
közgazdasági iró, amelyet tanulmányozás 
céljából az érdeklődőknek . ajánlunk, mert 
nálunk mindenki beszél e kérdésről,' pedig 
sokan annyit értenek hozzá, mint a hajdú a 
harangöntéshez. — Két krakóidiákkisasszony 

vott. Addig lövöldöztek egymásra, i 
egyik el nem pusztul Hát egyikük csakugyan 
halva terült el, a masikat a krakói diáknép
ség roppant ünnepléssel fogadta, éppen mint 
a szegediek a szép, ai édes-kedves Haverda 
Mariskánkat. 

szegény körmölgető dijnok pedig fizet.) 
Amerikából ismét borzasztó szerencsét

lenségről érkeznek hírek. Négy egymásután 
következő napon négy különböző helyen bá
nyarobbanás volt. A halottak száma 2-3 száz 
az özvegyen és árván maradtak . zamat pe
dig 6 százra becsülik és-ezeknek legnagyobb 
része magyar! 

Ki lehet virilista? A közigazgatási 
bíróság nemrég döntött abban a kérdésben, 
hogy pénzintézet, mint legtöbb adót fizető, 
lehet-e virilista? A bíróság a kérdésre nem
mel felelt. Az ítélet megokolása ugy szól, 
hogy a legtöbb adót fizetők névjegyzékének 
Összeállításánál csak az ingatlan után fize
tendő állami adó vehető számításba. Miután 
a takarékpénztár nem ingatlan, hanem 
egyébb jogcímeken fizeti adóját, mint jogi-
személyt, a legtöbb adót fizetők névjegyzé
kébe felvenni nem lehet. 

A talentum. Cimbalmozni sokan sze
retnek, mert nemcsak divatos, hanem még 
hozzá: magyar muzsika.A szentesi szolgabíró 
is tanult a Miska cigánytól. Egy alkalommal 
kérdik a szolgabíró barátai a mórét, hogy 
van-e a bíró urnák tehetsége a cimbalom
hoz? — Tetszik tudni tekintetes nagyságos 
uraim, — teleié Miska egész pedamókusi 
bfllcseseggel, — tehetsége, ná csak véna, de 
talentuma, no áz már nincs! 

Kivándorlás. Szomorú hir érkezik To-
t " T i " | luutálmegyébél. Aa ^liapésl*"—962 ~óTfl 

iránt való kérvény érkezett A kérvényezők 
közül 844 Amerikába, 112 Romániába, Szer
biába és Európa egyéb államaiba kért útleve
let A kivándorló torontáliak közül 394egyen 
kísérőivel hagyja el a. hazát, így voltaképpen 
összesen 1356 emberről van szó. 
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Vasrármegye nem UJSHCOZ. Vasvár-
inegye alispánja nevében Badó Gynlá főjegyző 
szigorú rendeletet adott ki a vármegye összes 
katonaügyi előadóinak, amelyben felelősségre
vonás terhe mellett megtiltja, hogy a külföl
dön. (Ausztriában) tartózkodó magyar honos 
állitásköteleseknek tartózkodási helyükön le-
endő állítására engedélyt adjanak, illetőleg a 
vonatkozó állítási lajstromokat az osztrák ; 
halóságokhoz átadják mindaddig, mig az 1910. i 
éri niiineiiitalékot.a magyar törvényhozás j 
meg nem szavazza. 

Terjedő hajbetegség. Évek során tart 
az az okos, hygienikus intézkedés, hogy a 
fodrász-termekben a tisztaságot ellenőrzik és 
megállapított szabályokkal lehetetlenné kíván
ják tenni a veszedelmes és fertőző bőr- és 
hajbetegségek továbbterjedését Mint orvosi 
körökből értesülünk, dacára ezeknek az' 
egészségügyi és köztisztasági intézkedéseknek, 
egy veszedelmes hajbetegség van terjedőben 
ugy a fővárosban, mint a vidék városaiban. 

Hálanyilatkozat. 
Mindazoknak, kik Istenben 

boldogult felejthetetlen édes

anyánk, illetve nagyanyánk 

f. hó 24-én végbement teme-

tésén megjelenni. vagL m á s 

uton nagy gyászunkban osz

tozni szívesek voltak, e he

lyütt is szivböl jövő hálás 

köszönetet mondunk. 

Izsákía, 1910 febr. 26. 

Vadászy Pál és családja. 

t z a veszedelmes betegség: a najmoiy. Ha-
tósági ellenőrző vizsgálat azonban megállapí
totta, hogy azokban a fodrász-üzletekben, 
amelyekben a Diana-sósborszeszszel desin-
ficiálják. a borbély-eszközöket, ott a hajmoly 
egyáltalában fel nem lépett Ez a körülmény 
egymagában alkalmas arra, hogy a. kitűnő 
magyar háziszer rohamos térfoglalását iga
zolva lássuk. És mivel megállapittatoit az is, 
hogy az olyan hajat, bajuszt és szakállt a 
hajmoly meg nem támad, melyet állandóan 
Diana-sósborszeszszel ápolnak, azt hisszük e 
hír kapcsán a Diana-sósborszesz bevonul oda 
is, ahol még kitűnő hatását nem ismerik. 

Rokonaink, ismerőseink és 

mindazok, akik a minket ért 

súlyos megpróbáltatás alkal

mából nemes szivük érzel

meivel bánatunk enyhítésé

hez hozzájárulni kegyesek vol

tak, ez uton is hálás köszö

netünket nyilvánítjuk. 

Rosenhetm Ferenc 
él családja. 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
tíVÁJtDT 6TULA 

R Ó Z S I 
ÉS E6TÉB ELBESZÉLÉSEK 

noveHa-Mtetet témt k i A ásás
nál több oldalra terjedő kítetben egy 
csomó igen «tkerOK sfbesaetés van, me-
lyukbaa aa iró anglgyilaiai, irapveaaiói 
aaoyéra figyaiem remélt ók, hogy bátran 
a a litzaiilianlilna ajánljuk a kötetet 
>iatia_aa*i|ll otaoak otvasóiaak. 

Miaécaki, aki lapunkra sUtaat, meg
kapja a aaévet, ha acen igauytt verünk 
hsa* a 4$ HlléT dijat Sorsiak bekaldi. 

1 mn bolti ára: 

2 korona. 

Köszönetnyilvánitás. 
Mindazok, kik szeretett 

nővérünk, Bognár Juliska. 

halála alkalmával bennünket 

részvétükkel felkerestek s a 

temetésen való megjelenésúk-
- i i -• 'r~* ait«miiii'ii miiliijn 
ket~ fájdalmunkat enyhi'eni 

szívesek voltak, ez uton fo

gadják köszönetünk nyilváni-

tását. Gaspár-csaiád, 

ne regyen addig, mig az alanti telepről ár
jegyzéket'nem kér, mert ezen telep a kö
zönség elősegítésére alakult és oly olcsó 
áron lehet oltványt avagy más egyéb vesz-
szőt beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal nem versenyezhetik. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
bérmentve küldetik, aki címét tudatja. 

C i m : 

SZŰCS SÁNDOR T i k 
MÓlőoltványteltpéneli tiókjsCietldSmötk (Vum) 

Unghváry József 
Fiőlőtelepén i s g i4m«lc . I«- l .ko l i |áb« 

C i e g 1 6 d (Pestmegye) 
az év észén és tavaszán nagyobb 
mennyiségű (300—350 ezer darab ne
mes gyümölcsfacsemete kerül eladásra, 
1—5 éves példányokban a következflk-
ből: körte, alma, szilva, őszibarack, 
kajszinbarack, cseresznye, meggy, eper, 
savanyu szeder, bolviliéi kürté, azarol-
galagonya, birs, lasponya, mandula, dió, 
füge, köszméte, ribizke, málna, földi 
eper (szamóca), ezenfelül szomorú alma, 
szomorú eper. pyramis-eper, gömb-akác, 
pyramis-akác stb. csemeték. Ezek árai 
erősségük szerint 5^30 , igen erősek 
40—50 kr. Ugyancsak igen nagy meny-
nyiségben kaphatók 1—3 éves magcse
meték a következőkből: körte, alma, 
birs, doubin. besztercei szilva, cseresz
nye, fekete meggy, sajmeggy (Pruuus 
.Maltalebi, sárga barack, mandula, Pru-
nus Myrabolána, galagonya, és kökény; 
ezek" árai erősségűk szerint 10 drb. 80 
krtól 1 frt 80 krig, 1000 drb. 7 frltól 
17 frtig. Lepény fa íGleditshia triacanlhos 
és akác, áthatlan sövény készítésére igen 
alkalmas 1—3 évesek, igen nagy kész
let kb, 3 millió). Ennek ára 1000 drb. 
3 frttól 8 forintig. Sorfának használható 
akác 200—220 cm. magas 1 dr. 20 k r , 
100 drb. 18 frt, 1000 drb. 170 frt. Új
donságok a fentnevezeti gyűmölcsnemek-
ből 1 drb. 40—60 kr. Háromszor per
metezett, szokványminőségű bor- és cse
megeszőlővessző, teljesen beérett sima 
100 drb. 4 írttól 7 frlig gyökeres 20 

frttól 25 frtig. 

Tessék árjegyzéket kénül 

Németh László 
nrl szabó CELLDÖMÖLK, Kossuth-u. 

Készit remek szabású 
polgári, papi és egyen
ruhákat legelegánsabb 
kivitelben, olcsó áron. 

l_._A_Jftgi.ija"bb szövőt 
posztó-minták megér

keztek. 
Kifogástalan szabás! 

Nyomatolt Dinkgreve Nándor yillanyerőre berendezett knnyvnyomdrjáhan-^ettdOmölk -
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