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küldemények. 

A hnsdrágaság és az állatorvosok. 
Rengeteg tinta fogyott el a husdrá

gaság tárgyalása közben. A husdrágaságj 
enyhítésére a hírlapi cikkek ötletei bőven 
teremnek, jaj minő bőven. Ha a búzában 
gyümölcsben, legelőben, akkora volna a 
termés, mindig terítve volna asztalunk. 
Csak az a baj, hogy ezek a gondolatok 
nem enyhítik a husdrágaságot, csak lei 
kileg táplálók, ebből a tömeg millióinak 
felkopik az álluk. Igaz, hogy okos dolgo 
kat is olvasunk a husdrágaságenyhítésé 
re szolgáló elmélkedésekben, de ezek a 
cikkezések — legalább ez időben — an
nyit érnek, mint a patkó a virslivé vá
lás stádiumában levő lovon. 

A "drágaság okait kutatják a hatósá
gok. A husdrágaság ellen hatósági mé
szárszékek fölállításával védekeznek. Az 
eredmény nem mondható kielégítőnek, 
mivel több ilyen védekezési eszközt be 
kellett szüntetni 

A megejtett kutatások nyomán kide
rült, hogy Magyarországon kevés az apa
állat. 

Továbbá kiderült az w, hogy a hus
drágaság kezdete összeesik az állatorvosi 
intézmény államosításával. Az állatorvosi 
közszolgálat államosításáról szóló törvény 
ugyanis IgOl. évi január 1-én lépett élet
be. 

Mint látjuk az állatorvosi intézmény föl 
állítása után drágult meg a hus és állán 
dó jellegét mai napig tartotta meg, sőt 
fokozta. 

Az állatállomány az állatorvosi intéz 
mény létesítése óta nem hogy szaporodott 
volna, hanem ijesztő mérvben apadt. Pe 
dig nem azt várta az ország az államosí
tástól. Hiszen a törvény intentiója az ál
lattenyésztés javítását célozza. Vagyis ; az 
állatorvosi intézmény az állatállomány 
szaporításának előmozdítására is szervez-
tetett. 

A husdrágaság 1903 ban vette kez 
detét és azóta évről évre emelkedik. 

Ne értsenek léire ! Nem áz állator 
vosi intézmény ellen irányul fölszólalásom 
Cikkem megírására kizárólag a konjuk-
tura, az ügyek állása adja kezembe a 
tollat. 

A drágaság egyik oka az állategész
ségügyi törvények és rendeletek drákói 
szigorral való végrehajtásában rejlik. Kü-
lünösen eleinte történtek autokrata intéz
kedések, melyek sporadikusan most is 
előfordulnak. Előfordult, hogy egy malac
nak orbáncban való elhullása miatt ki
lenc hétre elzárták a vásártartó helysé
get. 

Hogy ilyen indokolatlan zárlat men
nyire keseríti el a gazdaközönséget* bő
vebben magyarázni szügségtelen. 

Más állati betegségek körül is foga
natosítottak tulszigoru rendszabályokat, 
onnan van aztán az, bogy az állatállo
mány annyira apadt és apadóban van most 
is. 

A szakadatlan felhajtás — és vásár-
zárlat, a kisgazdáknak unott-untalan ma
cerálása annyira elkedvedlenitette a kis 
termelőt, hogy a marhatenyésztését redukál
ta. Nincs kedve többé a fogyasztás cél
jára marhát tenyészteni, csakis a saját 
kis gazdasága céljára tenyészt ökröt s 
háztartása szügségletére tejet nyújtó te
henet. 

Igaz külömben hogy állatállományunk 
szaporítása elé szinte leküzdhetetlen aka
dályok gördülnek. Kz-meg már a falusi 
emberek nemtörődömségére vihetők_vis 
Ma is aggasztó jelentések érkeznek a 
száj és körömfájásnak, ennek a nagyon 
veszedelmes állatbetegségnek terjedésé
ről. Eddig negyven vármegye területén 
mondtak ki a vesztegzárt, de szórványo
san másutt is található. A járvány nagy 
károkat okoz. A beteg állatok munkakép
telenek, tejet nem ad, a vásári forgalom-
szünetei. De azért emberséges elbánással 
rendet is tartani és a tenyésztési kedvet fo
kozni lehetne. 

Az állattenyésztés nagy hátrányára 
van a komplikált marhalevél kezelés is. 
Három féle marlíaürlap van forgalomban 
úgymint ; a két éven felüli szárvasmar
hára és lóra husz filléres ; a két éven a-
luli analóg nevű állatra tizenkét filléres 
és sertésre juh és kecskéié négy filléres 
marhalevél váltandó, ha az állat eladás 
alá kerül. 

Napirenden van azonban, hogy a 
marhalevélkezelőnek egyik vagy másik 

Az elégtétel. 
Irt»': S T O M F A Y I M R E . 

Máté kijött harmadszor is. Ott volt sötét 
estig. Az asszony a kapnig kisérte. De még ed
dig egyszer se emiitette urának, hogy vendége 
volt. Ilikor ezt is megmondták neki, egy kicsit 
sétált fel és alá a havas orsséguton, azután nyu
godtan ment be. Barátságosan, azépen-szólott a fe
leségéhes : 

— Mi újság lelkem? 
— Semmi kedvesem. Ma korábban jöttél 

haza. Mi történt veled? 
Összevesztem a kompániával. Semmi 

egyébb. 
Az asszony megcirógatja. A férj mosolyogva 

mondja nejének: 
— Tudod mit. . . lelkem ? Vágass le öt 

csirkét, egy szép kövér ludat, csináltass ma fé-
nyes vacsorát. Te nagyon szereted a kirántott 
libamájat. . . 

— Lesz valaki vacsorán ? 
— Csak mi ketten . . . 
— Hát . : . ? 
— Ma ilyen ándungom van. 
— Aa asszony furcsálja egy kicsit a dol

got de nem meri tovább faggatni. Megrendeli a 
vacsorát, az ura kedve szerint. 

Együtt vacsoráznak, az asszonynak nem iz
ük a falat. Péró kínálja erősen, mintha vendég 
volna. 

— Péró, te különös vagy ma este, rettegek 
tőled. 

— Ne félj semmit, csak egyél, igyál, mint
ha lakodalmad volna. Azután csak feküdj le nyu
godtan. 

Rettenetes volt éjszakája 
Másnap már kora reggel négy szekér áll a 

széles udvaron, rakjak fel rá a bútort, a cifra 
szőnyegeket a sok selyem függönyt, teritót. 

Az asszony rémülten áll meg az ajtóban. 
— Mi ez, Péró? 
— Csak annyi asszony, hogy oda a becsü

let, hát küldelek vissza anyádnak. 
A nő sir, könyörög, mind hiába. Belátjs, 

bogy ezt a hideg közönyt nem tudja megtömi, 
már a csörgós" szánkó is ott áll az ajtó előtt. A 
cselédség könnyes szemmel nézi. Vájjon melyi
ket sajnáljak? — Csak Péró áll a fal mellett 
hideg arccal, közömbösen, majd oda lép a lovak
hoz, Tnotyog hozzájuk valamit, megveregeti nya
kukat, megsimogatja. 

Az asszony odamegy hozzá, el akar bú
csúzni, a férj aem ellenkezik. 

— Isten á'djon meg, lelkem. Azért jó ba
ritok maradunk mi, — csak nem leszel a fele
ségem. Köszönöm az irántam való eddigi jósá
godat A telekkönyvi kivonatot eltetted? Nézd, 
adok kétszáz forintot, ne mondják hogy pénz 
nélkül küldtelek el magamtól. 

Az asszony nem .nyal érte, hanem 
ura keblére veti magát és keservesen zokog. 

— Péró, édes uram, bocsáss meg nekem 
Ugy-e, megbocsátasz, Péró . . . ! 

Péró pedig összehúzza homlokát, lefejti az 
asszonyt magáréi és felvezeti a szánra, leülteti. 
A négy szekér nyikorogva megindul és csikorogva 
halad a megfagyott havon. Utána kia váratra 
megugranak a kis szánkó tüses paripái is, vigan 
csörgetik csörgőiket, viszik a szánon azt a szo
morú, zokogó, megtört asszonyt... 

Másnap Péró a városba megy. Barátai csip
kelődve mondják neki: 

— Látod pajtás, nagyon elbíztad magad... 
— Sebaj barátom, jobb ez igy, megismer

tem az asszonyt. 
— Hát Mátéval mi lesz? 
— Vele ? — Mi lenne ? Ha Máté luncs, soh' 

se is merem meg feleségemet.. . * T 
— Te ia csak félsz tőle, mint a többi... 



novembet. 13 

fajt*, marhalevele elfogy. -Mit csinál ?Hógy;| 
a vásár ig w n ó állAöulajdóaoat: kiélégií 
se, kiáilit neki négy vagy tizenkét, fillé-' 
res ürlapoa ökörnek való marhalévelet. 
A vásártéren ellenőrzik a marhaleveleket 
8 miután meg nem feleli) űrlapon van ki 
állítva*, eltíjjják. a vásártól, .-aoukivül ki 
hágáii ejj^gtinditaaak, ellenjet marhalé 
•é l szabályellenes használata.miatt. A sze 
gény ember, aÖ állatját értékfesiteni-akar
j a nem teheti, mert háromtéle marhale
vél van az állam lukrativ üzlete ezt ugy 
kívánja. . . 

Akárhogy okoskodunk, mindig csak 
az állattenyésztő a vesztes fél. Igy nem 
is csndálkozunk, hogy ilyen rendszer mel
lett a gazdaközönség inkább a gabona 
termelésre, ahol kevesebb a kellemetlen 
s é g e — fekteti a fősúlyt 

Úgyszintén előmozdíthatjuk a sertés
tenyésztő kedvét avval, ha az 1900. év
ben kiadott m. kir. földmivelésügyi mi
niszter rendeletét — mely szerint a ser
téskereskedő (kupec) az általa összevásá
rolt sertéseket 14 napi megfigyelés alatt 
tartani köteles — hatályon kivül helyez
zük és az előbbi korlátlan állapotot visz-
szahelyezzük. Ugyanis a fölállított korlá
tok miatt melyek egyúttal költségesek is, 
ugy a kereskedőt, mint a tenyésatőt viaz-
szavonulasra kényszerítették. Hiszen ma 
már olyan nagy a sertéshiány, hogy a 
szegény ember csak hírből ismeri a ser
tés hust. Egy beállítani való sovány ser 
tésnek 130—140 korona az ára. 

A marhalevél háromfélesége as egy
szerűsítés elvével is ellenkezik. Azért kel
lene törekedni és egy olyan marbalevél
nek a forgalomba hozatalát elrendelni, 
mely az eddigi jövödelmet az államnak 
a jövőben (is biztosítaná. Azt hiszem egy 
15 filléres marhalevél-űrlapnak kiboosáj-
tása megoldaná a problémát. 

Az állatorvosi díjszabás is tulmagas. 
A szegény ember azért nem gyógykezel-
teti állatját, mivel költsége*. Inkább le
vágja és elfogyasztja. A díjszabásban ta
lálunk 30 koronás tételt is. 

Nagy drágaság nem csak a húsfo
gyasztásban nyilvánul, hanem az ember 
fogyasztására szolgáló összes cikkek
ben. 

Az élelmiszerek nemcsak drágák, de 
sok esetben az egészségre is ártalmasak. 
Lelketlen hamisítók vagyonokat szerez

ik, embertársaik egészsége rovására. Kő
id: idő aláit jó módba Jamale s ha-ügye 

•en csinálják, az összeharácsolt vagyon 

nek áldásihozó, üdvös tevékenységét; 
hogy kénySJAritjQkötót egy- nek«>nem ; 

való eszköz, a sztrájk igénybevételére, 
a jótékonysági gyakorlásaITanúbizonysága ez annak, mily kevéssé 

tudjak értékelni azt- a nemes hivatást,' 
melyet a néptanítók betöltenek. Bezzeg 
mások aávisz&nyj>k külföldön.' PéWutuí' 
csak a németeket emiitjük, mikor a po-

még: kitüntetéshez is juthatnak. 
1 Az élelmiszerhamisiíók tudva a tör 
vény enyhe rendelkezéseit, há> esetleg in 
flágranti éretnek és büntettetnek.is, kön
nyen elviselik, egy kis pénzbüntetés, eset-| rosz-franeia • háború után megkérdeztek: 
lég elzárásWs csekélység'netílr*- egy- nagy-némé* diplomatát, mine^kSí 

Ha az élelmiszerhamisitásért egy kis i szűnhettek a németek győzelmüket, azt 
fegyház kijárna, mégis csak jobban óva- felelte: „Néptanitóknek-'! Es ez csakú

gy uu a német harcosok értelmisége, de 
egyúttal a német kultúra fellendülése el
ső sorban a német néptanítóknak köszö-

konduának a tulélelmea agyak. 

Pára azonban, napról-napra Ievertebb. Mikor 
meghallja, hogy felesége szeracsikával megmér
gezte magát, keserve teljesen elönti és kitör be
lőle. Bóg, mint egy oroszlán a négyfal között, 
bol senki sem látja. De nem megy a temetésre. 

Pár hét múlva korcsmában találkozik Má
téval 

— Szomor£odol, Péró? 
' — Nagyon, Máté. Sajnálom azt a szegény 

asszonyt. 
— Szamár' vagy Péró, rosszabb asszony 

volt az a többinél is. . 
Péró szamai /elvillannak, arcát a felhábo

rodás dühe önti el. 
Máté röhög. 
'— Te gazember vagy. Még halála után is 

gyalázod ai asszonyt? — Máté! 
— Az .igazat mondom, Péró. 
— Vigyázz].. 
Máté felkel az asztal túlsó végéről, zsebre 

tett kezekkel megy eléje, orrát egész annak a 
kis embernek orra élé tartja. Csak játszik vele. 

Az már nem lát, .csak leheletét érzi ennek 
az embernek, ki feleségétói fosztotta meg, aki 
még halála után,is piszkolja.;Nem hallja azt 
sem mikor azt mondja neki az erejében elbiza
kodott ember, hogy: 

— Ne bolondozz Péró . . . 
Belenyúl bel só zsebébe villám-sebesen döfi 

arasztus bicskáját Máté szivébe-.— _ : —- • 
Aztán felveszi kalapját, mint aki dolgát vé

gezte, azon véresen jelenti fel magát a kapi-
lányságon;... 

A tanítók sztrájkkal fenyegetnek. 
Ez a mondat jellemzi megbomlott tár

sadalmi rendünket Helyzetükkel elégü
letlen munkások ultima ratiója volt eddig 
a.bérharc, mely most a nemzet napszá
mosainak szolgál fegyverül annak kivivá 
sara, hogy szükölkődésefcfcel, nélkülözé
sekkel terhelt életük fenyegetésére a 
szükséges anyagi forrásokhoz juthassanak. 

A tanítók tüntető közgyűlést fognak 
tartani, elmennek a kultuszminiszterhez 
és a pénzügyminiszterhez, elmondják sé
relmeiket és beadnak egy memorandumot. 
Ez a memorandum egyetlen egy kívánsá
got fog tartalmazni, az Apponyi-féle 1907 
évi XVI és XVII törvénycikkek hatályon 
kivül helyezése. E törvénycikkek ugyanis 
abba a fizetési kategóriába osztják a ta
nítókat, ahol a négy középiskolával ren 
delkező kezelő tisztek vanuak. Sőt, mig 
a tanítóknak 1000 korona az alapfizeté 
sük és a maximális 1200 korona addig 
a kezelötisztek 1400 koronát is elérhet
nek. Egyetlen kívánságuk, hogy állami 
tisztviselőknek ismerjék el őket s ennek 
megfelelő fizetésben és bánásmódban ró 
szesitsék őket. A tüntetés és felvonulás 
november 18 án lesz és a tanítók remé
lik, hogy öt-hatezer tanító jön össze az 
orsaág minden részéből erre a tüntető 
alkalomra. 

A kérelmezés, kunyorálás, végtelen 
sorozatának egyik^fejezete ez a tüntetés. 
Jámbor kivánságok kifejezője, mire a ha
talom kifejezője egy .nesze semmi, fogd 
meg jól" ígérettel azoktak felelni. Mennyi 
jóakaró Ígéret, mennyi feltétlen elisme
rése a tanítók kérelmének jogosultságá
ról bírnak ezek a szegény emberek, kik 
semmi egyebét ezenkívül magukénak nem 
nevezhetnek. Egyedüli hibájuk e jóravaló 
férfiaknak, hogy nem fogadhatták meg a 
bizalmat a nagy, a hatalmas, országot kor
mányzó uraktól, de bíztak a maguk iga
zában is. Nagy hiba, mert teljes félreér
tése a társadalom mai fenhéjázó szokásá
nak,, amelynek legnagyobb virtusa a „min
dent szóval, semmit tettel' való elvnek 
szemérmetlen dicsőítése. Az ékes jelsza
vak varázsával elnémítani az éhségtől 
gyötört gyqmort ez a szuggesztió, amely-
lyel a vezető férfiak elaltatni kívánják a 
nyomor hangos jajszavát. A nagyobbik 
államférfiú az, aki szebben tudja zengeni: 
„Ha drága a hus, egyetek — ne is krump 
lit, mert ez már régóta helyreállította a 
gonosz nyelvűek költötte rossz hírnevét, 
mintha nem volna étel — hanem — fü-j 
vet I 4 ' Hát, ti a tanítók határtalan jóhi-1 i ; ü 2 t 

hető. 
De németország hálás is ezért nép

tanítóinak. Tajtozik ezzel nemcsak a ' ta
nítóknak, hanem önmagának is, mert ma
gát becsüli meg, amikor megbecsüli a ta
nítóit. Szó sincs, a néptanító Németor
szágban sem milliómos, ott is vigyáznia 
kell, hogy a takarón tul ne nyújtózkod
jék, de legalább annyira ment anyagi 
gondoktól, hogy teljesen íenkölt hivatá
sának szentelhesse magát. 

Nálunk azomban — horribiledictubér-
harcba kell állania a nép oktatójának, 
hogy üres gyomrának kongása nezavarja 
előadását.. Az embarbarati jelszavakkal 
dobálodzó társadalom 'eltiltotta a gyer
mekek testi fenyítését, ellenben ar nyo
mor suhogó vesszőjével üti ar tani tótrakt 
hazaszeretetre, Istenfélelemre és a nemei 
érzelmek istápolására inti a zsenge ifjú
ságot, mig a testét az éhség győtri. 

A drágaság zsarnoki uralma alatt a 
néptanítók helyzete immár tarthatatlan 
lett és a szónoki lendület legezifrább frá
zisa, az ámítás legdíszesebb ígérete sem 

|_segit többé rajtuk. Kenyérért kiabálnak 
már a könyörgést megunott tanítók. Itt 
már hiába való diplomáciai fogás, minden 
politikai taktika ; itt segíteni, hamarosan, 
gyorsan -segíteni kell ! 

Vagy talán azt hiszik a hatalom urai 
hogy tanítás nélkül ellehet az ország? 
Jobb ha a nép nem tud annyit? Halad
junk ismét szépen visszafelé, a r égi jó 
időkbe.a mi kor még a nép nemismert bérhar
cot ! Amikor még követelő nem volt, ha
nem szépen lehajtotta fejét az igába, 
melyet földesuraink hasznára vonszoltak. 
Csakhogy akkor a jobbágy népség,,a sza
badság nélkülözése dacára, nem veszett 
éhen, s a tanult emberek se tudták hogy 
Argentínából lehetne hust hozatni ax 
,aranykalászszal ékes rónaság" ba, a tej

jel mézzel fürösztött, Kánaánba, hol- dü
höng a husdrágaság és gombamódra nő
nének a tü uzsorások, mihelyt a magyar 
ethatározná magát, hogy hus helyet füvet 
fogyaszszon. De akkor már igazán fűbe 
kellene harapnia 1 

Mindazok, kikből még nem veszett 
ki egészen az érzék a jó, az igazságos 
ügy iránt, érdeklődéssel várják, gyözede-
lemhez fog-e vezetni a tanítók küzdelme 
avagy újból visszavezetnek-e az ígéret 
földjére, amelyen még «r krumpli sem 
nő ? 

— A száj és körömfájás a szarvasmarhák 
. a szomszéd Zalavármegyében nagymérték-

szemüvegükkel nagyot hibáztak és most b e n elterjedt. De fellépett vármegyénkben avas-
ezt a hibájukat. jóvá akarják tenni. Ki
mondották, hogyha kívánságukat a kor
mány hasznosan nem teljesíti, el vannak 
tökélve a tauitás abbahagyásá ra . , ^ . 

vári járásbai, kivált Bum, Rábakovácsi,- Tőtto-
sön, Zsenyén, sót Szombathely környékén is. E 
veszedelem a már-már elviselsetetlen hasdrága
ságot csak méginkább fokozza. A hatéság te-

_??P é l nagyobb erkölcsi arcul csapa- vábbtérjedésének meggátlására minden lehetőt 
sát a mái félszeg anyagr rendszerünknek meg tesz. Azonkívül a vasvári járásban ax ösz-
nem képzelhetünk. Annyira lekicsinyel- szes állatvásárokat, valamint a Tépi oraz. vasárt 
jük a kultúra leghathatósabb terjesztői- m betiltotta 
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RENDELÉS-
Mn̂ em*ajiJT 

felső kabátok, 
téli kabátok, 

városi bundák, 
gazdasági bundák, 

szalon öltönyök, 
f i u r u h á k , 

angol sacco öltönyök. 
E l s ő r a n g ú s z a b á s é s 
m u n k a . J u t á n y o s á r a k . 

D E Ü T S C H F . K A R O L T és Tsa 
férfiszabók 

Budapest, TIT, Ferencziek-tere 2. 

ÚJDONSÁGOK. 
— Királyi kihallgatás. Békéssy István dr. 

Vasvármegye főispánja a mult bet szerdáján ki
hallgatáson volt a bécsi Burgban a királynál, 
hogy főispánná való kinevezését megköszönje a 
legfelsőbb helyen. 

— Választási elöhangok i vármegyén. Ami
óta Ostffy Lajos dr. vármegyei elsó aljegyzőt 
Celldömölkön megválasztották orsz. képviselővé, 
megkezdődtek a megüresedett állásokra a kor-
teskedések a vármegyén. A korleskedések azon
ban e hónapban érik el tetőpontjukat, mert 
novemberi közgyűlésen töltik be a megüresedett 
állásokat. Az első osztályú aljegyzői állásra Gu 
ary Leó dr. és Vidos Árpád másodosztálya al
jegyzők, az esetleg megüresedő II. oszt. jegyző 
álláara Knebel Ferenc és Fodor Antal' dr. szol
gabirák, a szolgabírói állásra pedig Krenner Ist
ván, dr., Takách Elemér, Polcer Dezső dr. Ger-
bits Elek' dr. és Mezihradszky Lajos közigazga
tási gyakornok pályáznak. 

— Megverték a mostoha atyjukat. Orbán 
István felsómesteri földmUvest a vele közös ház
tartásban élő mostoha fiai Hérincs Sándor és 
Hérincs József, valamint a felesége szül. Németh 
Mária a mnlt héten családi perpatvarból kifolyó
lag annyira megverték, hogy rajta 8 nap alatt 
gyógyuló testi sértést okoztak. Sértett kívánatára 
as eset, a szombathelyi kir. ügyészséghez felje
lentetett. 

— Tolvaj cigánygyerek. Bolla Lajos já
nosházai lakos feljelentést tett a csendőrségen, 
hogy üzletében elhelyezett 3 zsíros vindely tar
talmát a mult vasárnap ismeretlen tettes meg
dézsmálta. A nyomozás megejtése ntán kiderült, 
hogy a lopást Horváth Imre cigánygyerek kö
vette el azalatt, mig Bolla d. e. 11 óra tájban 
az Üzletét nyitva hagyva lakásara távozott. A 
zsirt a tolvaj cigánygyerek testvéreivel hurkasü
téshez használta fel. Károsult a tolvaj megbün
tetését nem kívánja. 

' — Beszeg cigányok. Ritka hét az, a me
lyiken gondot ne okozna az érdemes eluljáró-
ságnak a Kolompár-família. November 8-án dél
után 1 órakor a Sági ucában Kolompár József 
és Kolompár Miklós Fárao-maradékok botrányt 
okozó részeg állapotban civakodtak egymással. 
Közbotrány okozása miatt feljelentettek a szol-
gabiróságnál. 

— Tolvaj csavargó. Ladoniéki Pál hatvani 
illetőségű csavargó gyári munkás november 5-én 
délelőtt Goldscbmiedt Viktor celldömölki lakos 
szolgálatában álló Kis Sándor kocsis sérelmére 
Sági utcában levő nyit istállójából 1 drb. 8 K. 
értékű lópokrócot ellopott. Elfogatott 8 a kir. já
rásbíróságnak átadatott. _.. .. 

• — i l nj központi választmány. Vármegyénk 
központi választmányának, mely a vármegyei 
választási ügyekét vezeti, megbízatása folyó év
ben lejár s ennek'folytán újra alakítandó, ami a 
belügyminiszter leirata, folytán december 21-én 
fog megtörténni. 

— Szombathelyi kaltirház ünnepélyes meg-: beszerezhetik, és a vármegye ajtai szétkuldendő 
nyitását, november 20-ára tűzték ki. A megnyitó] utasítás szerint maguk elkészíthetik, 
estély keretében a kultúregyesület egyik vezető 
tagja • vázolja a kultúrház rendeltetését Majd 
Rákosi Jenó, a nagynevű iró, a .Budapesti Hír
lap főszerkesztője tart szabad előadást a nem
zeti kultúráról. Vikár Béla ismerteti az általa 
Rűjtött vasmegyei eredeti régi szép dalokat 
amely után hangverseny lesz. 

— Részletre készpénz ári- A többi rész
letüzlettől óriási módop kiváltk Szent László In
tézet Budapest 150 (Verés Pálné u. M.) 
azon újítása, hogy minden árfelemelés nélkül 
készpénz áron részletfizetésre is szállít Eufon 
tölcsér nélküli beszélőgépet és Riadó lemezeket. 
Akiknek még nincs gramafonja, a lapunkra hi
vatkozva azonnal kérjen egy részletre szóló 
Eufon árjegyzéket és lemez jegyzéket 
- — i házbéradó kivetése A szombathelyi 
pénzagyigazgatóság közhírré teszi, hogy a ház
béradó az 1910. évre való érvényességgel kive
tendő lévén, az ezen kivetés .alapjául szolgáló 
házbérvallomási ivek benyújtására nov, 2-től no
vember 30-ig terjedő határidót tűzte ki a pénz
ügyminiszter. ..„ 

— Katonák gazdasági oktatása. A hadsereg 
ben egy igen üdvös-fontos njitást szándékoznak 
életbe léptetni, azt, hogy a katonákat a szol
gálati évek alatt mezőgazdasági ismeretekre is 
oktatják. ' 

— A tüdővész pászmása hazánkban A bel
ügyminiszter legújabb jelentése szerinti 1908-ban 
Magyarországban tűdógümőkorban elhalt 65.694 
egyén. Folyó évi augusztus hónapban meghalt 
tüdővészben 4808 egyén, mely számbél várme 
gyénkre 98 esik. 

— Egészségünket csak akkor tudjuk, ami
kor már elvesztettük. Ám az okos ember nem 
várja be elvesztet és főleg az ilyen járványos 
időben már előre gondoskodik, hogy háza sohase 
legyen egy palack Esterházy cognac nélkül. Ahol 
pedig ezzel élnek oda kolera be nem férkőzik 
soha. 

— Színészei Hnraszombalon. A dunántúli 
szini kerület uj igazgatója Molnár Gyula jól szer
vezett társulatával ez idő szerint Muraszomba
ton tart előadásokat a közönség élénk pártfogá
sa mellett. 

— Útlevél Igy. A belügyminiszter leiratot 
küldött a vármegyéhez, mely szerint a Szerbiá
ba utazóknak (ha ugyan vágyakozik oda valaki) 
nem kell útlevél. 

— Tájékoztató jogi vizsgákra készülőknek 
A napokban hagyta el sajtót dr. Kertész: tájé
koztató cimő könyve mely a kolozsvári jogi 
vizsgák körülményeiről és az azok körül felme
rült változásokról bő kimerítést nyújt, Az intézet 
az egyetemi szabályok szerinti legrövidebb idő 
alatt doktorárushoz juttat, ami a Székely-javas
lat törvénybe lépése előtt nagyon fontos, Szigor
latokra 4—6 bét alatt biztosra előkészít és így 
a jelölt időt takarít és pénzt, mert az előkészí
tés dija valóban csekély. Minden szülő saját éa 
fia érdekében cselekszik, ba igénybe veszi a dr. 
Kertész jogi előkészítő szemináriumot, mély Ko
lozsvárt. Bariba Miklós-utca 22. ss, alatt van. A 
most megjelent érdekes tájékoztatót ingyen kül
dik és minden levélbeli megkeresésére is rögtön 
választ adnak. Otthon készülőknek kiválóan be
vált rendszer. 

— Egérirtás a vármegyébe- Kiss Emil dr 
vármegyei aljegyző a vármegye megbízásából 
résztvett a Székesfehérvárott tartott egérirtási 
ankéten, melyen Jablonovszky miniszteri osztály
tanácsos ismertette az egérirtás módjait. Az ér
tekezlet eredménykép az alispán értesíteni fogja 
a gazdaközönséket, hogy a mezei egereknek 
strichninner'valú irtása kecsegtet eredménnyel 
A kisgazdák részére a méreg a községeknek 
fog kiadatni, akik azután maguk gondoskodnak 
az egérirtószer elkészítéséről és aztán a szert 
a kisgazdáknak kiadják. A szer ztrichninból, me
lasz!) ól, és buzaszemekbóláll, és ezt az egérlyuk
ba kell elhelyezni, amiket azután letómnek. A 
vad kiemelése céljából a megmérgezett terűlé
tekről 2 napon át a vadakat elhajszolják. Egy 
magyar holdon az irtásnak módja 20 fillérbe 
kórul éa igy minden kisgazdának módja van 
földjét igy az egerek pusztításaitól megóvni. A' 
nagyobb birtokosok a strichnin mérget maguk is 

— SarMkai emberekért! Az egész magyar 
osztrák birodalomban rokonszenvet tanúsítanak az 
argentiniai ökrökkel szemben. Nap-nap után ol
vashatják, mily jó és olcsó az argentiniai marha. 
Annál nagyobb érdeklődésre tarthat számot az 
argentiniai fóldmivelési minisztérium bevándor
lási vezér igazgatóságnak most össze állított sta-

i tisztikája. Ebből tudjuk meg. mint az .Atlas* je
lenti, hogy 1909-ben Európából 231,084-ea ván
doroltak Argentiniába. 1857-től 1909-ig összesen 
3,410 000-en vándoroltak Argentiniába, ezek kö
zöl körülbelül 43.000 német, 30,000 svájci. 45 
ezer angol és 57,752.osztrák és magyar volt. 
Tekintettel arra, hogy Argentiniában, köztudomás 
szerint, sokkal Jobbak a kereseti viszonyok, mint 
Európában, s s fentartási költségek sokkal kie
sebbek, mint az argentiniai hus példájából is ki
tűnik, amely tetemes szállítási költségekkel együtt 
ínég mindig lényegesen jutányosabb a hazai hús
nál, igazán nem kell csodálni, hogy as Angenti-
niába való vándorlás "egyre fokozódik, Ugy lát
szik, Argentiniában többre becsülik az embert a 
marhánál, mert ott embereket importálnak és 
marhákat exportálnak. Nálunk, mint sok más do
loggal, itt is megfordítva cselekszenek. 

2840/1910 tky. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A celldömölki kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, .hogy Jánosházai 
takarékpénztár r. t és Gűnsnerger Ignác csatla
kozott végrehajtatóknak Sági János és neje ezül. 
Németh Karolina elleni 700 K. és tőke éa járu
lekai iránti végrehajtási ügyébea a celldömölki 
kir. járásbíróság területén lévő E. Kápolna hatá
rában fekvő: a K. kápolnai 161 sztjkvi f 1 sor 
369 hrsz. a sági hegyen levő szól lő présházzal 
hegyvámbirtokból Sági János végrehajtástszen-
vedó B. 16 és 18 szerinti tulajdoni illetőségére, 
vagyis az egész ingatlan 4/6 részére: 1596 kor., 
a k. kápolnai 217 sztjkvi f 367/b hrszámu, 135 
öles Sági Jánosné tulajdonát képező (szölló a 
Sághegyen) egész ingatlanra 150 kor. éa a k. 
kápolnai 323 sz. tjavi j 150/a hrszámu (káposz
tás a káposztásban) Sági János nevén álló egész 
ingatlanra: 56 koronában már korábban megál
lapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az Jflo évi 
december hó 6-ik napján délelőtt 10 órakor Ke-
meneskápolna község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eledatni fog. 

1 Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan kikiáltási árának 10°/,-át készpénzben, -vagy 
az 1881 évi LX tc. 42 §-ában felvett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november 1-én 3333 sz. 
a. kelt ig. min. rendelet 8 §-ában jelölt óvadékké
pes értékpapírban a bírói kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881 évi LX tc- 189 § értelmében bá
natpénzének a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Celldömölk 1910 október 27-én. 
A kir járásbíróság, mint tkvihatóság. 

HANNIG.sk. kir. jbiró 
A kiadvány hiteléül: 

HRABOVSZKY kir. telekkönywezetó. 

I I 

Teáséit a címre figyelni 1 ! I 

menet minden kedden. Bécs
ből. Havrebő! minden szom
baton. Utazó jegyek a 

„ F r a n c i g L i n i e " 
által. Amerikai vasútjegyek 
minden állomásra eredeti 

, áron. Bővcb értesítést bárki
nek kérdezósködésére in
gyen ad a — — — — 

Francia Linie 
(a Déli Vasul 

Wien, IV., Wiede
ner Qnnrtit No. 13. 
átellenében.) 

- id 
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Csak „ T u r u l " cipőket vásároljunk: 
OZT. K R A U S Z IGNÁCZNÉNAL 
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I 
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Eladó vendéglő! 
A devecseri járásban, cse

réppel fedett épület, jó forgal
mú falusi vendéglő, mely áll! 1 
ivószoba, fűszer üzlet, mészár
szék, kitűnő jégverem, 30 lóra 
istálló, 2000 • öl veteményes 
kertből. 

EÜád évenként átlag 40 hltr. 
bort, ugyanannyi pálinkát s mint
egy 20 hltr. sört A . vendéglő 
családi okok miatt azonnal is át
vehető. 

Bővebb felvilágosítást ad, 
e lapok 

kiadóhivatala. 

szállít amerikai si
ma éa gyökeres 
vesszőket különféle 
fajokban, iajtisrta-
aáfiért Jotállva leg
dúsabb választék
ban a már évek 

óta elsőnek é i legmegbízhatóbbnak ismert = 

kisküküllömenti első szólóoltvány telep 
1ha.lsfcjd.caio»: 

CASPARI F R I G Y E S . 
Hedgyes 71 sz. (XagykUfcülIőmegye.) 

Tessék képesárjegyzéket kérni! 
Az árjegyzékben találhatók sz orsz&g minden részé 
rÓl érkezett elismerő levelek, ennélfogva minden sző
lőbirtokos megrendelésének megtétvle előtt az Isme
rős személyiségektől ugy szó . mint iránbelileg bi
zonyságot szerezhet magának fenti i i i l t t t l e j feltétlen 
megsixhatoságárol. 

oltványokat 

iul > legelső " n i n d <"' T , M k * - . . . in 
U liter., palack » U »™t J ? 

• • - a " " l l í I 
rínktár: 

l lS f f 
Va«prémbcn: S l M s « « T ! Í " 

Molnár Lajos 
oras, éksze
rész és lát
szerész . 

C E L L D Ö M Ö L K . 

üjálja jól fel
szerelt óra ék
szer és lat
szer üzletét a 
I ) . é. közönség 
b. figyelmébe. 
Raktáron tar

tok inga, faii 
és zsebórákat 
— a. legjobb 
gyártmányból. 
Ékszerekből 

nagy 
választék. 

Versenyképes árak: 
Órák javítását a legpontosabban 

eszközlöm es az általam kijavított 
órákért 1 évi jótállást nyújtok. 

Tisztelettel 

Molnár Lajos: Eüif"*" " 
(Celldömölk, Gyarmati-tér.) 

Szölöoltvány eladási 
Aki egészséges, o lcsói 
szép szólót akar. Biza f 

lomnál forduljon 

YI1YÉ MIKlÓSl 
lelkiismeretpfen vezetett 1 
— oltvány telt-péb ez — I 

Ös-CsaDádon '*°™;ál' 
ahol szokvány minő, j 
ségü. I-sö rendű fás

gyökeres és sima 
z ö I d o 11 v á n y o k, I 

bor- és c s e m e g e f a j ok, valamint ame- I 
rikai s i m a es g y ö k e r e s s z ó l ó v e s z -
s z ó k, nemkülönben ugyanazon fajok II. 
rendű osztályzatban a legolcsóbb árban 
kaphatók- Szőlőlugasnak külön e célra vá

lasztott fajok. 
" Orpington fajbaromfi tenyésztés. 

Előjegyzések öszi és tavaszi szállítással 
• t - elfogadtatnak, fai- él árjegyzékei kívánatra iiijyes ¿ 1 bérmentjv 
Gyiimiiles éa rézsaoltrányok nagy választékban, 

A számos elismerő levél közül itten csak | 

Veszprém, 1910 ezept. 2" 
Tisztelt Uram ! 

Az Önnél rendelt éa vásárolt gyökeres szö- I 
lSvesszövel igen megvagyok előgodve. mert ugy j 
gyökere, mint vesszeje kitónéen sikerült ös mind 
jól megérett. 

Tisztelettel vagvok 
l u k é István. 

SAROK 
lehesz i L«j»«.ci»ő)éti _ j 

kiarjótiivalal. 

• • 

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t. 
á r u o s z t á l y a C e l l d ö m ö l k 

0 
0 

í 
I 2 

• • 

*^±±±*^ ********* 

A legtöbb kiállitáson a legelső 
díjjal kitüntetett és első orvos 
tanárok által ajánlott, kitőnó 

Fiókfelepek: Muraszombaton, 

Csornán es Zalaegerszegen. | 

M i n d e n n e m ű g a z d a s á g i g é p e k é s s z ü k s é g l e t i c i k k e k 
a k t a r a . 

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkezetű vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra. 
Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs, 

kötélnemüek és mindenféle gazdasági cikkekből. 

I r o d a a Hitelbánk helyiségében 

Esterházy cognac 

mindenütt kapható ! 

Az 

Esterházy cognac 

a közönség kedvenc itala 1 

TELEFOH Központi irodája: TE1EF0H 
M — i * B U D A P E S T . M—4». 

•aa V., Csáky-atca 14. szám. •» 

Nyomatott a kiadótulajdonos .Verísmarty'-kony nyomda és hirlspkiadó-vállalat gyorsaajtójáa Dsveessrben 1910. 
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