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hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Népszámlálás. 
A legszomorúbb népszámlálás Ma

gyarországon 1243. évben volt, minek
utána a tatárok kitakarodtak- szomorú 
hazánkból. Bélának még egyszer kellett 
az országot megalapítania. Hol lennénk 
mi ma, ha a tatánlulást az ég kegyelnie 
leveszi a váltunkról? Bízvást beszélhet
nénk a magyar iinperiumról, ami most 
néha-néha újságpapíron van csak. 

A mostani népszámlálás, ámbár 
négy-öt évtized rendkívüli fejlődését nem 
fogja mutatni, de — azt hisszük — egy 
expensiv nemzet fejlődésének képét tárja 
fel. Nem lesz a mostani népszámlálás
nak — jelek szerint — olyan hatalmas 
'nemzeterősödést feltüntető végső szám
szerű eredménye, mint az előbb meg
ejtett négy elődének, — hiszen azóta 
két nevezetes nemzeti csapás ereszke
dett ránk: az amerikai kivándorlás és 
az egyke. 

De ismételjük: a népszámlálás még 
igy is fejlődésre fog rámutatni s egyben 
a politikának direktikákat ad, hogyan 
kelljen birtokpolitikai s örökösödési tör

vényeink változtatásával a jellegzetesen 
ma még Dunántúlra helyezkedő egyke 
ellen .megküzdeni. Az amerikai invázió 
olien, ; — minden jel arra mutat, — 
iiiaga Amerika fog már a legközelebbi 
években erélyes törvényekkel védekezni. 

De ezeket a dolgokat csak érintjük. 
A népszámlálás' aktualitása tollúnk alá 
két örvendetes jelenség megrögzitését 
nyújtja. - . - ; . ' " - ' 

. Az egyik: hogy az ország kultúrája 
négy évtized alatt óriásit haladt, amit a 
népszámlálás zavartalan s precíz esz
közlése beszédesen mutat. Ma már ak
kora kulturfokon áll az összes népréte
günk, hogy a népszámlálás .nagy nem
zetgazdasági és nemzetfejlődtsi. jelentő
ségét átlátja. S osztóban van egy elő
ítélet, mely az adóemelés félelmében 
— mindenféle csalafintaságokkal, az 
adatok meghamisítására s eltitkolásokra 
törekszik. Adassék hecsület a paraszt-
népnek, de ahol ezért megilleti. v"" 

• A másik megjegyzésünk az: hegy 
a népszámlálás precíz lebonyolítását leg
főképpen a magyar néptanítóságnak kö

szönhetjük. Adassék elismerés a népta
nítói karnak egyrészt, mert átérezve eme 
munkájának jelentőségét, a legázabato-
saliban végezte s ezen alapszik majd a 
statisztikai sommázatoknak valósága ; 
másrészt, hogy munkásságát átadván ex 
országos jelentőségű célnak, — meg
tisztítja a közigazgatásnak ama jellegé
től, melyből a kevés értelem mégis — 
adóemelést deriválna. A tanító, mint a 
szülők helyettese 8 úgyis mint a szülök 
gyermekéinek oktatója. Kivételes tínU 
mat élvez. Merjük hirdetni, hogy ál tal i- : 

nosságban lelkész és tanító előtt a való
ságot elhallgatni, enyhén szóba sfllyesz-
teni, — nem szokott a nép. — Hogy 
tanítók végzik a népszámlálást, abban a 
becsületesen végi óhajtott munkának nagy 
garanciáit bírjuk. Ismételten a nyilvá
nosság előtt elismeréssel vagyunk | zé r t 
a munkáért, melyet sajnos épen községi 
háztartásunk szegénysége miatt nem is 
tudunk akként honorálni, mint kellenék. 
Érjék be az erkölcsi elismeréssel, melyet 
a felsőbbség bizonnyal nyújtani fog. 

Zsidó magyarok a honfogla
lás idejében. 

I r t * ; Dr. Venrt ianer Lajos. 

. ' . ( F o t y u f ö * -

Mommsennek teljesen igaza van, külö
nösen a régi zsidó sirfelirato'; tekintetében, 
miket a római birodalom területén találtak. 
De e kijelentéssel nem arra a jámbor óhaj
tásra gondolok, hogy mennyire-.szebb volna 
a világ, ha az emberek igazán ugy élnének, 
mint amily életüeknek a sírköveken vannak 
feltOmetve, de gondolok arra a tényre, hogy 
amint a magyar zsidók legnagyobbrészt már 
magyar nevet viselnek s már számos helye
ken zsidósirkOvekeu csakis magyar feliratokat 
találunk,-melyet nem diszit semmiféle vallá
sos szimbólum, ugy már a római birodalom 
zsidóinál is látjuk, hogy kizárólag latin neve
ket viseltek. Mindazonáltal nem puszta követ
keztetés az, hogy ha a távoli Germániában 
laktak a római hatalom területén zsidók, ugy 

bizonyára Pannóniában s Dáciában is, hanem ! 
közvetlen bizonyítékot is nyertünk három 
feliratból: Az egyiket Aquisiumban találták ! 
Óbuda mellett s azt adja hírül, hogy ott ; 
Septnira Maria nevü 18 éves leányt temettek J 
el, ki a z.-alo vallás hive volt; a másikat 
Dunapentelén ásták ki s felirata szerint azt 
az emléktáblát bizonyos Cosinus nevü zsidó 
állította fel Alexander Severus császár tiszte
letére s ez a Cosinus ugyancsak a felirat 
szerint az. egyik adóállomás (önöké és a zsi
nagóga elöljárója v o l t . A harmadik a Szápáry-
család régiségtárában van és alberürsai kő 
néven szerepel a hazai régiségtanban, hirfil 
adja, hogy szülök állították fel korán elköltö
zött Guk emlékére, s amely felirat latin nyelvű 
ugyan, de görög betűkkel van írva: ezt a mó
dot pedig a régi időkből csak zsidóknál lát
ják, amint még a mai nap is láthatjuk egyes 
vidékeken, hogy akármily európai nyelvit 
héber betűkkel vetnek papirosra. 

Dácia ősi zsidó lakossására nagyon ér
dekes az a történeti monda, mely . szerint 

Decebál, Dácia hős királya, háborúra készü
lődvén Róma ellen, segítségül hívta a hazá
jukból száműzött zsidókat; kiknek országát 
épp a rómaiak pusztították el; el is jöttek a 
hősies szolgálatok jutalmául engedélyt kaplak 
bányászatra, arauymosásra s külön városnak 
Tolmácsnak (Thaliutn) építésére s innen sza
porodtak el Erdélyben s költöztek Magyar
országba. Hogy e monda történeti hátterét mi 
képezi, nem tudjuk, de mindenesetre azt bi
zonyítja, hogy Erdélyben régen, a honloglalás 
előtt laktak zsidók. 

Sopron város levéltára is őriz egy igen 
értékos bizonyítékot arra, hogy Sopronban 
már a honfoglalás előtt nagy zsidó hitközség 
volt. Ugyanis Sopronból 1526-ban, a mohácsi 
vész okozta országos zavarok idején ki akar. 
tik űzni a zsidókat, kik a városhoz intézett 
panaszos beadványukban megemlítik, hogy 
temetőjük sírfelirataiból győződhetik meg ja> 
hatóság, hogy már 600 évvel azelőtt is övék 
volt a temető. Tehát 152GVban meg léteztek 
Ott • 300 éves sírkövek, melyek bizonyitottak 



• A j ó s z i V . * ) 

Ne szedj virágot ott künn a mezőn, 
Amely sir é s reád néz azenVedőn, 
Midőn letéped ingó szá la i t ! 

Van egy Virág, meJy nem herVad soha, 
Amit nem föd-be a sírok moha! 
örök napokra Van teremtve az. 

Ezen Virág a jó szivekben él, 
Arany és gyémánt mindenik leVél, 
Mely ágain szokott fakadni, nyílni. 

Ha jó szived Van, mely könnyet törül. 
Láttam m é g az ég is ugy őrül 
S ad érte bőVen örömkönnyeket . 

Ha jó sziVcd Van, őrizd azt nagyon. 
Ennél a földön nincs külömb Vagyon: 
Az édenekben sem nyíl szebb Virág ! 

H Í R E K . 

Apátunk a királynál. Hollósi Rupert 
czelldömölki apát a pénteki általános kihall
gatások alkalmából megjelent királyunk elölt, 
hogy apáttá történt választásának megerősí
tését megköszönje. • <. • 

Vendéglőtök bálja. Vendéglőseink és 
mészárosaink nagy aparátussal intézik báljuk 
rendezésének ügyét. A mulatság mint tudjuk, 
csütörtökön lesz a Griff szálló termeiben. A 
meghívók már szétküldettek. Ha azonban ilyent 
tévedés folytán valaki nem kapott volna, tor-
duljon Mészáros János szállodatulajdonoshoz. 

- * ) Wablner Gézinak ext a kedves, izép költe
ményét különösen a. leány-ifjúságnak ajánlj >k figyel
mébe, mint amely szavalásra is nagyon alkalmas. Sz. 

« Hofhauser Sándor t- Városunknak 
egyik kedves öreg nra, az általánosan tisztelt 
és becsült .Sándor bácsi« immár az örökké
valóságba költözőit Benne egy igazi karakter, , 
egy hű férj, jó barát, kitűnő hivatalnok,5 [ 
alantasaihoz is mindig joszivü ember veszetTI 
el. Mult hétfőn,' 13-án délelőtt szárnyalt yé- ! 
gig a hír városunkon, hogy Hofhauser Sándor j 
meghalt Bár tudva—volt általánosait, hogy j 
súlyos beteg, hogy sokáig alig viheti, mégis 
mindenkit, aki csak ismerte őt, megdöbben
tett ez. Temetése, melyen, óriási közönség 
vett részt s melyen megjelent a máv..szom
bathelyi üzletvezetőség küldöttségé, a helybeli 
osztálymérnökség és fűtőház képviselői, a 
helybeli kaszinó testületileg, az állomás tiszti
kara, a czelldömölki vasutasok zászló alatt, 
több vidéki vasutas stb. szerdán' f. hó 15-én 
délután fél 4 órakor vök. Kesergő neje, szá
mos -rokonság, jóbarát, ismerős, tisztelő, 
összesen mintegy 30 koszorút helyezett el 
ravatalára; ezek közül megemlítjük a követ
kezőket: Felejthetetlen SándoronJnak — Betti; 
Felejthetetlen Sándoruknak— Gáyerék; Das 
leztem. Grus — Von deinen Scbwester Louíse; 
Hofhauser Elek és csaladja; Felejthetetlen ba
rátjuknak — Dr. Géfin és családja; Utolsó 
üdvözlet — Rőh Pál és neje; Kiscelli Casino — 
Választmányi tágjának; Állomás és vasul sze
mélyzete Czelldömölk; Felejthetetlen jó bá
csinak — Szeretele jeléül Géza; Hofhauser 
Sándornak n vasúti temetkezési egylet; 

Kegyelete jeléül — A czelldömölki fűtőház; 
Kídves Sándor bácsinak — Didiké és Mariska; 
Jó barátjuknak — Szabó Péterek; A hű ba
rátnak — Hűbner é» l'ohl család; Kedves 
Sándor bácsinak — I.aurica és Kálmán; Isten 
veled — Ozv. Baka Boldizsarné; Felejthetet
len sógorának i l l . nagybátyjuknak — Mili, 
Ilka és Géza; A szombathelyi üzletvezetőség 
tisztikara; Felejthetetlen tagjának — A czell
dömölki osztálymérn'ökség; »lb. A boldogult 

nemrég ment nyugalomba s talán ez is volt 
oka, hogy az örökké mozgáshoz, munkához 
szokott emberrel oly rövid idő alatt végzett 
a halál. A család az elhunytról a következő 
gyászjelentést adta k i : özv. Hofhauser Sán-
dorné született Coffin Borbála mint feleség, 
özv. Schwarczmayer Henrikné>»született -Hof
hauser Lujza' mint nővér a maguk és az ösz-
szes rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik a forrón szeretett férj, illetve 
testvér, Hofhauser Sándor nyug. máv. fő-
ellenőrnek folyó évi február hó 13 án dél
előtt fél 11 órakor életériek 67-ik, boldog 
házasságának 39 ik évében hosszas szenve
dés és a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után történt gyászos elhunytát. A boldogult 
hűlt teteme I . évi február 15-én délután fél 
4 órakór fog a r. k: egyház szertartása sze
rint a gyászháznál beszenteltetni és a czell
dömölki r. k. sírkertben örök nyugalomra he
lyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. 
hó 16-án reggeli fél 8 órakor fog a helybeli 
apátsági templomban az Urnák bemutat lalni. 
Czelldömölk, 1911. évi február hó 13-án. 
Áldás és béke lengjen drága porai felett! 

Házasság. Schlesinger Irenkét 27-én 
délután 3 órakor Jánosházán vezeti oltárhoz 
Ullmaun Henrik. 

Lelkészválasztás. Bándy Miklós kenie-
nes'iiagasi ág. h. eV. segédlelkészt Babony 
(Somogymegye) község a mult vasárnapon 
egyhangúlag lelkészévé választotta meg. 

Államsegély az iskoláknak. Tudvalevő, 
hogy az ingyenes népoktatási törvény folytán 
az iskolafentartó hatóságok tetemes összeggel 
rövidíttettek meg. Ez a károsodás azonban 
csak látszólagos, mert a kormány megfelelő 
államsegéllyel a csorbát kiköszörüli. Igy a 
nagysimonyi izr. iskola 508 K, az ostffyasz-
szonyfai ág. ev. iskola 517 K, az alsósági r. 
k. iskola 503 K-t káp. 

hogy már a IX. században is lakolt számos 
zsidó Sopronban, mely különben egykor nagy 
római municipium volt. De nemcsak Pannónia 
s Dácia egykori területein, hanem áz észak
nyugati részeken, mely Szvatopluk birodalmá
hoz tartozott, valamint délen s délkeleten és 
a Duna-Tisza közén s Tiszántúl is laktak 
zsidók a honfoglalás előtt. Ugyanis Gyermek 
Lajosnak 899-ben kiadott rendeleté, előbbi 
királyok törvényeire hivatkozva megköveteli, 
hogy a Németországból jövő .zsidóktól s 
egyéb kereskedőktől, vámot szedjenek. To
vábbá Bogor Mihály bolgár fejédelem 866-ban 
levehet intézett I . Miklós pápához, kit a 
többek között arrariézve is megkérdezett, 
hogy mit tegyen országának azon szokásával, 
mely szerint ők. csak bizonyos állatok húsát 
eszik, s azt is csak akkor, ha levágták s nem 
pedig ha lelövik az állatot s vájjon szabad e 
szombaton dolgozni ? v A kérdések arra valla
nak, hogy- Bogor Mihály alattvalói között 
mély nyomokat hagyott a zsidó vallás hatása, 
mi zsidók nélkül el nem képzelhető. Tiszán
túl pedig Ménmarót alattvalói csupa kozánik 
voltak, kik a Volga'- mentén elterült kazár
birodalomból szakadtak ide, de fenntartották 
Összeköttetésüket az anyaországgal, mely a 
VIII. században áttért a zsidó vallásra s igy 

kétségtelen, hogy ezen a réven, is ismert volt 
á zsidó vallási_§ hazában,a_honfoglalás előtt 

De nemcsak, hogy a zsidó vallás hir
dette magyar földön .a pogány környezetben 
először az Egyistenség eszméjét s nemcsak, 
hogy sok évszázadokon át a zsidók is közre
működtek azon talaj felvirágoztatásában, 
mely a hazát kereső ősmagyarok előtt kí
vánatossá tette, hogy itt alapítsák meg ha
zájukat; de még a honfoglaló magyarok közt 
is nagy számban voltak zsidó vallásúak, kik
nek szintén a vérszerződés adott elvitázhatat-
lanul otthont a telepen. A zsidó kazárokról 
van szó, kiknek vérrokonai, egy törzsről sza
kadt testvérei voltak a magyarok s- akik a 
V I I , VIII. és,?lX. Században hatalmas biro
dalmat alkottak a Fekete tengertől északra 
elterülő vidéken. Az összes történeti források 
jelentik, hogy a kazárok királyával, az ud
varhoz közelállók, a katonák s az ország 
össze* tisztviselői áttértek a zsidó vallásra. 
Zsidó monda szeriül az áttérés előzménye 
az volt, hogy Bulán kazárfejedelemnek több
ször megismétlődött álmában angyal jelent 
meg s hirül adu a tépelődő királyoak, hogy 
bár -gondolkodása tetszik ' az Istennek, de 
tettei nem kedvesek az Ur előtt 

Hogy tetteivel is megnyerje 'isten "'tet

szését, hitvitát rendezett zsidó, keresztény s 
mohamedán tudósok között, melyből a zsidó 
vitte el a babéri s igy attert annak vallására, 

i hogy a hit törvényei szerint élve, tetteivel is 
| kiérdemelje Isten tetszését A mondai eleme-
Lkét kiküszöbölő történeti kutatás politikai 
I okoknak tulajdonítja'áz áttérést, "amennyiben 
| a kazárbirodalom a mohamedán Perzsia' s a 
j keresztény byzanczi császárság közé volt be

ékelve s mindkét oldalról politikai hatás cél
jából hittéritőkkel özönlötték el az országot, 
a miért is, hogy semleges maradhasson s a 
nép ne tartson benső összeköttetést, lelki kö
zösséget a Byzánczczal s a Perzsiával, inkább 
a zsidó vallást vette fel. Eredménye azonban 
mindegy, hogy mi volt az áttérés oka; a tény 
az, hogy a kazárok nagyon buzgó zsidókká 
lettek. A királyok bibliai neveket viseltek, 
zsidó tudósokat telepítettek meg a nép taní
tására s a héber nyelv terjesztésére, zsina
gógákat építettek, sőt nagy buzgalmukban té
ritettek is. Igy pl. a fentemiitett Bogor Mihály 
bolgár fejedelem azt is kérdi a pápától, hogy 
mit tegyen a zsidóságra tért bolgárokkal, 
minthogy zsidó hittérítők nagyon sokat 
•keresztelnek, az ő vallásukra, A kazárokkal 

,yaló benső barátság s \saládi összeköttetés
nek tulajdonítható az, hogy az ekkor élt 



Adomány. Ujabb Xagy Sándor egyhá- ! 
zashetyei nagybirtokos, a szombathelyi gyér 
mekkórház javára 400 kiírónál adományozott 

Táncmulatságok. Az alsósági rom. k. 
ifjúsági egyesület tegnap este műkedvelői elő
adással egybekötött jól sikerült táncvigalmat 
rendezett a Sebestyén-féle vendéglőben. Színre 
került a Falu rossza cimü népszínmű, amit 
nagy számú közönség nézett végig. A szereplő 
ifjak játékán észlelhető volt az az igyekezet, 
melylyel az előadásnak élethű jelleget óhaj
tottak adni. — Az ostfTyasszonyfai olvasó és \ 
önképzőkör pedig 26-án tartja meg táncvi
galmat özv. Erőss Sándorné vendéglőjében. A 
mulatság tiszta jövedelmét a kör-könyvtára 
javára lorditják. Belépőjegyek ára: személy-
jegy 1 K, családjegy 3 K lesz. Tekintettel a 
jótékony célra,. felülfizetéseket a rendezőség 
köszönettel vesz. Mint értesülünk, a nagy elő
készületek fényes sikerrel "kecsegtetnek. 

Hirtelen halál. Nagy riadalmat keltett 
a szerdai piacon Röh Pál kereskedő Tompos 
Ilona nevü cselédjének szomorú esete. A 
kofasszonyokkal az árak tekintetében kelt 
harcba s oly hévvel folytatta az alkuvásokat, 
hogy az izgalmak következtében^—hirtelen 
összeesett és a földön elterült. Az összefutott 
piaci közönség azonnal orvost hivatott, de az 
már csak a beállott halált konstatálhatta. — 
Pénteken délután- temették el a kórházból. 

Csalás. Az idén a takarmány répamag 
ára örvendetes módon igen jutányos, úgy
szólván a tavalyi áraknak harmadrészéért 
kapható a legmegbízhatóbb minőségben is. 
Dacára ennek, — mint értesülünk, — sok • 
ismételadó vidéki kereskedőnek Morvaország
ból, Bisenzből szállítanak csekély értékű répa
magot Köztudomású^ Iiogy ott Oroszország
ból került Csiraképtelen maggal keverik a jó 
csiraképes répamagot és ezen keveréket el
adják kereskedőinknek, kik ugylátszik nem 
ismerik e dolgot. Akik tehát meg akarják 
magukat kímélni a későbbi nagy kellemetlen-

by za nczi császárok, - mint - Izanriai - -Leo, V-
Koostautin s IV. Leo, kiket a történelem is 
•képromboló császárok* névvel illet, valóban 
a legtürelmetlenebb viselkedést tanúsították a 
képtisztelet ellen. 

S akik ugy csüggtek hitükön, hogy hit
téritöket küldtek a bolgárokhoz éppúgy, mint 
a szomszéd oroszokhoz, azok bizonyára igye
keztek hatást gyakorolni a velük közvetlen 
tőszomszédságban lakó magyarokra is. A ha
tás részleteit nem ismerjük, de azl tudjuk, 
hogy Kérai Simon krónikája szerint az ős
magyarok a •fe-tuin lubae< I , a kürtharsogás 
ünnepet is tartották, ami megfelel a zsidó 
újévi ünnepi Szertartásnak, tudjuk, hogy az 
őshazában Lebedia vajdának előkelő kazár 
nőt adott a kazár király feleségül s hogy 
Árpádot még az őshazában kazár módon 
avatták pajzsra emelve fejedelemmé. A szom
szédság a törzsrokonság szülte hatást azon
ban felülmúlja az a körülmény, hogy a ma
gyarok Etelközből való távozása alkalmával 
a kazárok birodalmából elvált a kabarok 
törzse, mily teljes egészében csatlakozott az 
uj hazát ktreső magyarokhoz. . 

- (Folyt köv.) 

ségektől, sájat érdekükben cselekszenek, ha a 
nekik Bisenzből szállított répamagot, mielőtt 
elhasználnák. :— alapos csirazási próbának 
vetik alá. 

Értesítés. Tisztelettel .értesítjük a hus-
vásárló közönséget, hogy. azon oknál fogva, 
mert az országszerte don lii aló száj e- köröm
fájás miatt a marhavásárokat mindenfelé be
tiltották s ezáltal a marhák jutányos áron 
iraro-ljeszCTZi-set leheletlenné telték," kényte
lenek voltunk húsárainkat mérsékelten fel
emelni. A beszerzési árak emelkedéséhez mér
ten "a húsnak kilónkénti eladási ara a követ
kező lesz: marhahús 160 K, borjúhús eleje 
180 K, borj.ihus hátulja 2 20 K. Steiner Jó
zsef, Singer Ignác, Sluban Ferenc, Milkovics 
János mészárosok. 

„Demokratikus közoktatás" címmel 
Sarudy György pápai fögimn. tanár munkát irt, 
a mely e hó végenjelenik meg. A megrendelési 
felhívásban a következőket • mondja : Tanul
mányomban a gimnázium álláspontjáról szem
lét tartok közoktatási intézményeinken s arra 
a következtetésre jutok, hogy a mis inmnázi-
mnunk a legdemokratikusabb iskolánk l mert 
kapui mindenki előtt nyitva állnak, szakislTó^ 
Iáink, bár töbnyire á legújabb korban kelet
keztek, a legfeudalisabb köziiitézetetavilágon, 
az alsóbb fokúból a középsőbe, innen a főis
kolába, akadémiára semmi módon, se meg
feszített szorgalommal, se hatalmas pártfogás
sal nem engedik meg a fellehb lépést; aki 
gazdasági akadémiára, erdészeti, bányászati, 
állatorvosi -főiskolára, műegyetemre akar jutni, 
ép ugy kénytelen gimnáziumot végezni, mint 
aki papi, ügyvédi, orvosi, tanari pályára készül. 
Vizsgálódásom arról győzött m-g, hogy isko
laügyünkben nem a gimnáziumban van a hiba, 
az érettséginél sem, a zsúfoltságban se, hanem 
a szakiskolákban, mezőgazdasági, ipari keres
kedelmiekben egyaránt hogy uem engedik 
meg a főllebb lépést az alstibb tagozatbúi a 
középsőbe, innen a felsőbe; hogy ennélfogva 
ezeket kell meglermekenyiteni a demokratiz
mus szellemével s egy csapásra eligazodik 
minden. Midőn igy számon vettem, milyen 
iskoláink.-vannak és milyeneknek kellene lenni, 
tanúinknak és taníttató szülőknek kulcsot adok 
a kezükbe, mellyel a rejtélyes zárakat m.g-
nyilhatják,a boldogulás útját megtalálhatják s 
ami a fő, nem fognak bugdácsolni, kísérletezni 
a pályaválasztással, nem szorulnak a hatal
masok pártfogására egy 1 is álláskáért, hanem 
megtanulnak járni a maguk lábán, boldogulni 
a maguk "ereiéből. Az 0 ívnyi m u n k á l K." 
— Sarudy György tanár tanulmányát melegen 
ajánljuk t olvasóink figyelmébe. Eszméi, amily 
eredetiek, ép oly figyelőmre és megszívlelésre 
méltók s a taníttató szülőknek is sok hasznos 
útbaigazítással szolgálnak. Megrendelhető a 
szerzőnél. 

Az éhező madárkákért. Az Országos 
Állatvédő Egyesület az éhező madarak érde
kében arra kéri a természetbarátokat, hogy 
védett helyeken, kivált pedig ház előtti.és 
egyéb kertekben, zavartalan helyeken, üres 
telkeken és egyéb alkalmasnak látszó helyeken, 
mint például erkélyeken, ablakpárkányokon a 
madaraknak állandóan eleséget nyújtsanak, 
mely kender, köles, napraforgó, tökmag, álta
lában olajos mag. faggyú és egyéb zsiradék 
vagy ezek keveréke lehe'. 

A titkos választás A következő jóízű 
esetet beszélte el egy' barátunk : A legutóbbi 
törvényhatósági bizottsági tagválasztáskor igen 
mulatságos kis eset történt egy faluban, amely 
nagyon jellemzi, hogy népünk egy része miként 
értelmezi a titkos választást — Egy polgár
társ a szavazólapját kezében tartva, belép a 
választó helyiségbe. Megkérdezi egy ismerőse, 
hogy kire szavaz? — Azt magam ii szeret
ném tudni ; de nem merem megnézni a 
cédulát, mivel titkos a szavazás — volt a 
válasz. 

A boba borgátai vicinális A vármegye 
egy régi tengeri kígyója elevenedik tel i-mét 
a hétfői megyegyűlésen. Ugy hívják, hogy az 
egyházhetye-boba borgátai vicinális ü g y . A 
kereskedelmi miniszter annak idején ezt a', 
utat a vármegye akarata ellenére is felvette a 
vicinális utak sorába, miután Veszprémben 
folytatása van az útnak. Az alispán ennek 
alapján kénytelen volt megállapítani a közsé
gek hozzájárulásának arányát, de az átrende
zés 36i i00 koronába kerül, jelentősége pedig 
Vasmegyére nincsen az útnak, azért a községek 
ismeteltén kérték, hogy az ul a vicinális há
lózatból kapcsoltassák ki. A közigazgatási 
bizottság tárgyalta a kérvényt és megállapí
totta, hogy a vármegye törvényhatósági bi
zottsága illetékes arra nézve, hogy az itt 
kihagyása vagy az érdekeltek terhének eny ; , 
hitese dolgában valamelyes intézkedést a. kor
mánynál kie-zközöljöu: A vármegye alispánja, 
most azzal a javaslattal lép a vármegye 
törvényhatósági bizottsága élé, hogy írjon fel 
a vármegye újból a kereskedelmi mini. . 1 ' i -
he/, az útnak a vicinálisok sorából való 
kihagyása érdekében vagy pedig amennyin n 
ez nem volna elérhető, ugy az érdekelt ve.- • 
prémmegyei" községek köteleztessenek, lu : y 
az uf karbahelyezésének költségeiben része
sedjenek. 

Cipöüzlet átvétel. A járásbíróság epü
letében eddig fennállott Tui ul-cipőraktar gaz 
dál cserélt Az uj tulajdonos Gottlieb Izidor 
lesz, aki üzletét április hó 1-én a Bárány-
vendegló épületébe teszi a t Tekintettel az 
üzlet áthelyezésére, a cipők addig is olcsóbb 
árban kerülnek eladás alá.. 

Görgeyné naplója és Az Est. .Az Esi, 
amely még alig esztendős fennállása óta máris 
az egész magyar olvasó közönség legkedve 
sebb legelterjedtebb sajtó orgánuma leit, 
megszerezte Görgey Arturné eddig ismeretlen, 
kiadatlan emlékiratait és folytatásokban közli 
e nagyszerű, kiváló asszonynak, a 48—49 iki 
szabadságharc lángelméjü tábornoka élettár
sának ama feljegyzéseit, amelyek a nagy 
magyar nemzeti epopeia eseményeikre vo
natkoznak. T\ki tudja- hogy T I nagy nyugati 
nemzetekkel szemben a mi irodalmunk és 
történetírásunk milyen rettenetesen szegény 
éppen memoárok dolgában, az teljes mérték
ben méltányolni tudja, hogy eddigi koszorú
jába milyen értékes uj levelet fűzött most 
Az Est, amikor megmutatja, hogy a napi muló 
szenzációk és a fürge hírszolgálata mellett 
egyformán néz a jelenbe, jövőbe és múltba, 
kiásván a múltból olyan kincseket, amelyen 
az egész magyar szellemet teszik gazdagabbá. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Mindazok, kik boldogult 
férjem halálával ért súlyos 
csapásban részvétükkel fájdal
mamat enyhíteni igyekeztek, a 
ravatalra koszorút helyezték, 
fogadják hálás köszönetemet. 

Özv. Hofnanser Sándorné 
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S z ő l ö o l t v á r i y o R , 

é s v e s s z ő k 
beszerzésére legmelegebben ajánljak 

a legjobb hírnévnek örvendő 
N Z Ü C S S Á X D O R F I A 
bibardiószegi szolöoltvanytermelő cég 
fióktelepét CZELLDÖMÖLKÖN (Vasm.) 

I n t i : Cérkái-itea 15. 
Képes árjegyzéket tanulságos tartalom
mal ingyen és bérmentve küld a czéTl-
ilömQlki fióktelep. Ezen árjegyzéknek 
egyetlen házból séiri szabad hiányozni, 
mert sok hasznos dolgot tartalmaz, tehát 
mielőtt bárki is oltványt vagy vesscőt 
venne, elne mulassza ezen árjegyzéket 

•egy levelező lapon kérni. 

I és magas jutalék mellett alkalmazunk 
| vidéki ügynököket sorsjegyek részlet-

fizelésre való eladásához. Havonként 
I elérhotö jövedelem 300—600 korona! 

áron felvesz a 

Eladó ház. 
Újtelepen a Deák-utca 3. szám alatt 
újonnan épült lakóház eladó Érte
kezhetni ugyanott a háztulajdonos-' 

I sal. A ház áll: 2 nagy utcai szoba, 
1 hálószoba, konyha, éléskamara, 
klosett és egy nagy üvegezett ve
randa. Egy udvari lakás, -konyha, 
szoba és éléskamarával. Fele épü

let alatt pince és mosókonyha. 

E l a d ó h á z . 

Czelldömölkön (Uj telep) a 
Deák-utcában levó házamat.' 
mely áll: három utcai egy 
udvari szoba, két éléskamra, 
egy pince betonozva, egy tá
gas mosókonyha, két sertéséi, 
majorság udvarral, az udvaron 
és kertben jól termo gyümölcs
fákkal axonnal eladom, eset
leg bérbeadóm. 

Csuha Lajos. 

Hecht Bankhás Részvénytársaság I K I A D Ó H I V A T A L 
Budapest, I V . , Ferenciek-tere 6. 

Singer Ferenc 
m. kir. ailamvasnti orás- és ékszerész 

• — P á p a . — 

Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó 

áron mindennemű arany-, ezüst- és é k w z e r - a r n < , 

valamint fali és z s e b ó r á k a t . Minden óra, mely 
nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. — Óriási készlet ezüst evőkészletekben, 

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva. 

Árajánlattal és választékkal a legn. készséggel szolgálok 

K é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
Mint építési vállalkozó, működésemet Sárvár és 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e célból SAR\ÁR01T 

(Villanytelep-ulcában) egy képesített építőmester 

közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nvitoltani. 

' • . . . - i 

* •' Vállalkozom az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, Jutányos Arak 

és kedveső fizetési feltételekkel. 

• - . ' . . ' • Kiváló tisztelettel: 

G ü n s b e r g e r J . J e n ó 

* " építési vállalkozó. . 

ía-és áesiOep: Remény egerseegen. 
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•Wvomato^^ikgrjge Nándorrillanyozemq könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


