II.

évfolyam.

8. s z á m .

J á n o s h á z a , 1908. f e b r u á r h ó 23.

Jánosháza és Vidéke
T á r s a d a l m i

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre
.
. g korona
Felárra
• i • * korona
Negyedévre . . . . \^ . 2 korona
Egyei szám ára 20 Altér,
l y l l t - t é r tora 40 fillér.
aUrastéaak zagyiig ngflgl

h e l y i é r d e k ű

hetilap.

A lap accílemi fenét illelo közlemények ét
elóliieleick a «it r k t i itó «éghe i Intáaendok

Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr.

M A R T O N

ADOLF.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Segédszerkesztő:
N Ó V Á K

rí

T ö m ö r ü l j ü n k

és

többször hallunk följajdulást, hogy a vidéki városok, nagy
községek fejlesztésére több gondot kell
fordítani. É s mindinkább több ember
kesdi belátni, hogy mi eddig minden
ördöggel törődtünk, csak a szülőföldünk
szép határával nem.
'
Kddig bennünket nem igen izgattak
városi kérdések é s m é g j ó ideig nyu
godtan is fogják hagyni idegeinket az
olyan természetű dolgok, melyek legalább egy hásfelsxentelési ünnepéllyel
nincsenek egybekötve. Mert bennünket
m é g ma is hamarabb Iáiba ejt a szom
szédok családi ü g y e , mint as, hogy a
v á r o s falain belül naponta miként le
hetne j ó é s kellemes az életünk, ha
lennének bölcs vezetőink, akik ismernek
=

PÁ

Egye. •iám RADCH LAJOS kaU»oi-í«l»t*l>.
20 tUMrirt tSnSjgMÍ

L

modern várospolitikát; de mivel a városi
ügyek vezetésének okszerű elbírálásával
a kutya sem törődik:
parancssióra
megy minden. S igy születnek a vidéki
kisistenek, akik villámlanak és dörögnek,
de seramit sem tesznek.
Azt sem szabad* letagadnunk, hogy
araig a külföldnek könyvtárakra menő
irodalma van a várospolitikáról, addig
a mi honunk síkjain a „Regélő bácsi
naptárát" forgatják vezető (?) embereink.
flpen e»ért g, piplitUHtiltf iakolázatlan polgáraink között mindenki össsecsődithet egy pártot, csak vagyona é s
ennek következtében tekintélye legyen
a ha ráadásul m é g csengő hangja is
van: apostol less belőle. Iga/., hogy ezek
as apostolok többnyire kiegyeznek 60
százalékra.

vezérelhet goodolkoaásában, nézeteiben, — as
a
rózsa mellett a tövist is látni fogja — és
T Á R C A
a csókolás veszélyeit szem előtt
látja.
Számos' betegséget ismerünk, melyek az által
keletkeznek, hogy kis parányi élő lények, nö
A csókolás
veszélyei.
vények vagy állatok belsőnkbe hatolván, ott
- M I a csók? Egy fogatom, mint sok más, az emberi élei ünomsejlei ellen kezdenek
mely ki nem meríthető csak érezhető és eset küzdeni és alkalmas feltételekmellett hat
leg le is irható. A vele járó szándék szerint, hatós zavarokat idéznek elő egézségünkben.
a szerint vájjon barátság, vonzalom, hódolat, KfllOnosen az ember szája nyitott ajtónak
kötelesség, avagy kötelezettség, ügyelem, őszin tekinthető különféle betegségek befogadására,
teség vagy hamisság diktálja, mindig más-más; az egyszerű náthától az annyira ernyedő inmajd a barátság, a béke, a szerelet vagy sze fluenziától kezdve a pusztító tuberkulózisig
relem. A dicsőítés, formalitás kibékülés vagy Vörheny éa difteritisz eseteket ismerünk,
háladatosság jele, majd pedig az árulás jele hogy csók volt a betegség átruházója.
lehet As egyéniség szerint, ki a csókot fo
I ^gelsősorban tehal cselédeinknek adjuk
gadja vagy adja, as egyen kora, állasa szel- meg az ' utasítást, hogy gyermekeinket
"leme 'esteliéiye szerint a csók fogalma is sohase engedjék idegenek által csókoltatni;
mindig változik. A költő,' ki a szerelmet da egyúttal szakítsunk az üdvözlés ama rossz
lolja, természetesen a szerelem kifejezését, a formájával, — gyermekek közt leginkább divó
csókot is dicsőíteni fogja; azonban az orvos, — csók által üdvözöljék egymást Főkép ná
ki minden körülmény kőzött az ember egész- lunk a középosztály köreiben van nagyon el
. tágét tartja szem előtt és kit csak egyedül teijedve a csók áltat való üdvözlés, agylátszik
, az életelletii veszély, a betegségek kikerülése ugy el van terjedve nemcsak gyermekek kö
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töri a fejét.
Nyári időben, enyhén szólva, majd
nem belefúlunk a porba a melyik város
atya h á b o r o d o t t fel ezen? Egy s e m I Ne
is adja as Isten. A városatyák egészsé
gűk rovására ne erőltessék meg magu
kat a közbizalom éves terheinek cipelé
sével. Oask lassan, csak csendesen . . .
As utak befásitása, a j á r d á k ren
desése, a város külső képének szépítése,
az utak j ó k s r b a n tartása olyan, dolog

zött, de felnőttek között is nemcsak közelálló,
de egymáshoz távolabb álló egyének között
is. Nem mulaszthatjuk el káros és itassa szo
kásnak kijelenteni, ha közelebb vagy távolabb
álló ismerőseink, házunkba lépve elsősorban
nekiesnek gyermekeinknek és szeretetüknek
ez által adnak kifejezést, hogy azokat össze
vissza csókolják. Apa, anya tehetetlenül áll
szemben ezen cselekedettel és habár bensöleg ezen esztelen eljárást jogosultan hátborzon
gással kisérik, a megszokott udvariasságunk
elzárja ajkainkat, a rosszul alkalmazott barát
ságunk némává tesz bennünket gyermekeink
egézsége ellen irányuló ezen merénylettel
szemben..
'
•,
A házi állatok megcaókolása isoe
veszedelmes, hanem könnyen életveszélyes,
amennyiben élősdi gombák belénk való szí
vása ragályos betegségeknek lessen okozója.
Még életnélkuli t á r g y a megcaókolása is mel
lőzendő egyes betegségek tovább terjedése
szempontjából
Angliában jó időn át szokás volt, hogy
tanuk és szakértők az eskütétel előtt a bib-

e

t !

Dobozok, díszkötések, aranybetünyomás, Irat
tartó, képkeretek, és papirkeretek (passepartu')
stb. munkákat nagyban és kicsinyben.
._ Levelekre azonnal válsssolok.
Szo •b á t k e l j .

Elvállalok mindea e szakmába vágó
munkát, ízléses és tartós kivitelben. —
Vidékieknek postai megbízás mellett
vállalok és készítek.

SarffAByciat

Általános ítéleteinknél rendszerint
oly paripákon nyargalunk, melyek az
égbe nyerítenek. -Dicső, nagy, merész
gondolatok szántják át agyunkat é s nem
tudunk segíteni semmin. S mivel as
utcák csinosítása, a j á r d á k köveztetése,
as utca be fásítása merő hóbort, bolond
as as ember, aki esek megvalósításán,
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pot az volna, ha a nemzet müidcp Unja a
sajtó harcosa lenne s mint ilyen, a hivatásos,
vérbeli újságíró oldala mellé állana. Ettől az 'ideális kortól ugyan Tnég rwgyon messze
vagyunk!
A magyar iparososztály is érzi és tudja,
mily erő rejlik a sajtóban, mely egyik leg- elevenebb tárogatója volna küzdelmében. Szó
sincs -róla, beszámol ugyan a-sajtó az ipa
rosság eset eges mozgalmairól, gyűléseiről; de
ez mind nem elég ahhoz, hogy az iparosság
sajtóbeli érdeke ki legyen elégítve. A sajtó
nak teljes ambícióval fel kell karolni az
ipSrügyet, melynek követeléseit önálló mun
kálkodás és tanulmány tárgyává kell tenni.
émcsák az iparosság lógja ennek hasznát
látni, hanem erősbödést -fog nyerni viszont a •
bontsanak zászlót a modern városi sajtó is az iparosságban.
programúi mellett.
- - A napi sajtó mellé nélkülözhetetlen
Még kicsi gyermek koromban hal szükség van a szaksajtóra is, mely szorosan
lottam boldogult Csizik pénztárostól, hogy véve kizárólag az iparosság szakügyeivel, a
nemzet szellemének megfelelőleg foglalkozzék.
„Bz a falu végig sáros, mégis ugy hív
Es ha a napi sajtó karöltve a .szakják, hogy város", de ugy rémlik, min'ha i sajtóval, hasábjain tért nyit es állandó harazóta mindennap fülembe súgná valaki, | cosává szegődik a magyar iparososztály
vagy talán Jánosházán nem is súgják, i reformköveteléseinek, ugy a magyar iparosság.
jövője el nem veszett. Ha az iparosság bár
hanem kiabálják
mely követeléseért a sajtó részéről kemény
harc folynék, ugy sok kérdés már régen dű
lőre jutott volna.
• Csak egy követelést emiitűnk: az Ónálló
vámterületet, mely, mint kormánypolitikusaink
Nincsenek országos szellemű vidéki mondják, nem is politikai, hanem gazdasági
lapjaink. Ennek okát abban kell keresnünk, kérdés. Nos, ha ez igy áll, ugy mi sem gá
hogy nincsenek valódi középponti városaink, tolja a különböző politikai pártállásu lapokat
ahonnét nem vicinális, hanem országos szel abban, hogy e tekintetben szövetségre lépje
lem sugároznék ki a környékre. A nemzet nek egymással.
államban mindenütt a nemzet országos szel
Az ipar. érdekeiért, különösen pedig az
lemének kell ve. emi és uralkodni, mert itt a önálló vámterületért a sajtónak szervezkedni
legkisebb község is maga a nemzet, illetve nem oly nehéz feladat
az állam partikuláris (helyi) viszonyaiban.
Nyisson tért a sajté a magyar kisipar
Habár helyiek legyenek is az ügyek, de azok nak, mely ennek fejében tudni fogja, hogy
nak országos szellemétől kell áthatva lenni. vele szemben mi legyen a kötelessége?
Magyarországon nincs egyetlen vidéki város,
még Szeged városát sem véve ki, shol iga
zán ilyen élet uralkodnék, inkább szűkkeblű
vicinális, semmint országos érdek vezérli az
itteni polgárságot Ha egyszer-kétszer mutat
Jánosháza Tapolca. Serényen dolgoz
kozik i i e vidéki helyeken országos mozga nak Börgöndtől Tapolcáig az uj balatonmelléki
lom, e körülmény még nem jele annak, dogy vasúton, örvend az egész vidék, örvend az
itt másképen fordul már a város kereke. A ország, hogy a szép Balaton mentén, Zalában
nemzet életének szakadatlan egymásutánban végigrobog majd a vasút Mily áldás a vidékre,
kell lefolyni, akár országos, akár helyi vonat mily szerencse a lakóira. Nem irigyelhetjük
kozásaiban.
azon szép vasutat, hisz itt is hallani napjá

Addig, mig nem keletkezik a kép
lenne, amely a közre' nézve birna leg
alább annyi jelentőséggel, mint akármi viselőtestület é s a község polgárságs
más dolog.
" ';
'„ ."'- •**- kebelében egy egészséges gondolkozású,
' Ezekéi pedig most nem azért hoz erélyes ellenzék, mely egységesert "fog
tuk föl, mintha e cikkben programmot kQsdeni a nemes célokért, a kőz javáért,
akarnánk adni a modern várospolitiká a korhadt elvek ellen, ne várjunk ja
ról. Ó, nem! Majd lesz még erre is vulást.
Be kell látnunk, hogy egy-egy
idő. Csak vázlatosan párhuzamot akarunk
vonni a „ma" és a „tegnap" között. És „szomszéd úrral* való .beszélgetéstől,
különösen azt akarjuk mondani, hogy vagy egy formásán kigondolt vezércikkJánosháza nagyközség is csak madár tói m é g nem derül föl szűkebb hazánk
távlatból ismeri a helyes községi politi szomorú ábrázata. Oda kell hatnunk,
kát. Azok a fáradtan kullogó iutézkedé- hogy az , egyforma gondolkozású radi, amelyéit semmit seui, v a g y pedig 1 kális elemek fnlankszot alkossanak és
csak a látszatot eredményezik, az nem
várospolitika.
Nagy okunk van a szomorkodásra.
Ahol s városi ügyekkel szemben oly
nagyfokú nemtörődömséggel találkozunk,
ott elmondhatjuk: keresztények sírjatok.
Hát van ebben a községben valami
nemesebb lüktetés s kék dolmány alatt ?
Hát hisznek itt az emberek sz Istenen
é s a kamaton kivúl másban i« ? Csak
a föld jól fizessen és a részvények után
nagy osztalék járjon. Belenyugszanak itt
mindenbe S kit hóVa lottyantott a kftzbizalom: ott marad élete fogytáig Min
denki panaszkodik, mindenki suttog, de
egy sem mer följajdulni. Nem, mert
mindegyiknek van valami félteni
valóin.
vagy legalább egy
sógora.

liát megcsókolták. Miután jogi esetekben.
gyakran orvosok is kihsllgattaltak, alig cso
dálkozunk, hogy már 1886-ban egy törvény
széki tárgyalás alkalmával egy orvos ezen
szokás ellen észrevételeit megtette és a tanú
a biblia külső táblája helyett a nyitott szent
könyvet csókolta meg.
A kézcsók, ez ellen már kevesebb észre
vételünk van, de csak az esetben, ha a
családtagok között, vagy egyes ritka esetben,
mint tiszteletünk/kifolyása alkalmazta:ik. Ná
lunk ez iranybay is sok a visszaélés, főleg
iskoláinkban, hol sok esetben az a rossz szo
kás honosait meg, hogy a gyermekek a
tanítók és tanítónőknek kezeit csókolják, ha
iskolába jönnek vagy onnan távoznak.
Ideje volna ez ellen a káros
ellen már egyszer hathatósan fellépni. Dr.

Epedés.
Valami gyötör, kínoz, éget,
S ugy szeretném elsírni néked !
Eledbe mágia némán állok,
Mert szavakat rá nem találok . . .
Ha sziVed együtt érez Vélem,
Megártsd szótalan beszédem.
Hogy én elmondjam nem la Várod,
Szemembe nézel, s — kitalálod ?
Batta Miklós

Heti krónika.

Nem lévén erősen kifejlett középponti
városaink^, nem fejlődhetik erős alapon és
országos szellemű vidéki sajtóorgánum se,
mely irányító befolyást gyakorolna a nemzet
vérkeringésében. I'edtg erős vidéki sajtóra
számos tekintetben igen nagy szükség van,
mert a fővárosi sajtó nem láthat el minden
vidéki ügyet. Erre csak a vidéki sajtó képes,
még pedig a nemzetállam követelménye
szerint akként, hogy minden helyi ügyet
egyszersmind országos oldaláról is vizsgáljon,
mérlegeljen, mennyiben felel az meg a nem
zet akaratának.
Tagadhatatlan azonban, hogy elismerés
illeti meg ugy a fővárosi, mint a vidéki sajtó
harcosait, kik a nemzet millió ügyének ele
ven szószólói. Minden vérbeli sajtó-emberben
á nemzetállam testesül meg. És ideális álla-

ban a dübörgését, de egyet irigyelni kell, azt,
hogy a Börgöndtől Tapolcáig épülő vasat fő
vonal lesz. Elérkezettnek véljük az időt, hogy
egy nagyobb artiót indítsunk meg. Az állam
építtesse át a Jánosháztól Tapolcáig menő vona
lat fővonallá. Jánosháza, ép agy Sümeg ér
deke megköveteli, hogy fővonal mellett legyen.
Óriási lendületet nyerne mindkét helyen az
ipar és kereskedelem. Az angol mondja: az
idő pénz; mennyi időt takarítanánk meg, ha
innét fővonalon mehetnénk Budapestre. Meny
nyivel emelné a két helyiség forgalmát, ha
könnyebben, ha gyorsabban lehetne megkö
zelítem. As érdekelt körök figyelmét femivjuk/
gondolkodjanak a dolog felett Mi a fölvetett
eszmét testesíteni akarjuk, as agyét felkarol
juk, pártoljak, támogatják. Hisszük s remél
jük, Sümeg hozzánk szegődik. A vidék néhány

iránytadó személyisége nem idegenkedik ezen
Mulatság. A Jánosházai kath. legény lenni, mert hiszen még bálanya ls volt tekin
eszmétől, rövid idő ajalt szélesebb mederbe egyesület, — amely gróf Erdőd) Sándor (ö- télyes számú rendezősereggel. Az érkező kö
tereljük a mozgalmat s siettetni fogjuk a ' édnöksége alatt áll — f. hó 23-án a Korona- zönséget ugyan nem nagyon rendezték, de. a
— ^-epntaQot a .keiehkedelmí roTTiszterhez. Az vendéglőben lévő Polgári Kör összes termei pódiumot tartó s ö r ö s hordókat Igen ügyesen
államvasút érdeke is megköveteli, mivel á ben, házalapja javára, hangversennyel egybe és gyorsari hengergetlek ki a bálteremből. —
győri, gráci gyorsvonatok túlzsúfoltsága ellcU. kötött zártkörű táncestélyt rendez. Ez a tánc Dobogó szívvel szedték széjjel a dobogót s
. . „ m e g t a l á l t a a kellő orvoslást. Addig kell ütni mulatság lesz a farsang végén a mulatságok ezzel az e s t é l y sikeréhez nagyban hozzájárul
* vasat, mig tüzes, az állam, egy ütésre ket- csattanója, mert — amint' a jelek mutatják tak. Cabareiestélynek bálanya ? Igy volt a
•^2 *ön segíthet. .
— a legsikerültebb estélyek egyike lesz. A nyomtatásban, tehát igaznak kell lenni. .—
Vármegyénk a nagy
Rákóczinak! hangverseny műsora a következő: 1. Esti Mindettől eltekintve azonban anyagilag az est
Nagyarányú mozgalom indult meg a nagy dal. Énekli az egylet énekkara, vezeti Nóvák hatalmasan jövedelmezett Igaz, hogy 4—600
Rákóczinak egy monumentális lovasszobor Pál tanító, egyleti karnagy. 2. \ig monológ. kis koronákat már előre ö s s z e h o r d t a k az
alkotása iránt s gróf Andr<issy Gyula és a Előadja Ábel Imre egyleti tag. 3. Felolvasás. áldozatkész k e z e k , u<> m e g a jólelkű nénik
t .nagynevű Rákóczi historikus: llialy Kaiméi. Tartja Nóvák Pál tanító. 4. ÁlmodUim szépet tortái' is hozzájárullak a jövedelem fokozásá'-- védnöksége alátl bizottság alakult. -mely az -»-gyönyörül. Petőfi 8,-lőf Szávaljá "Rózsa |~hoz, Tény mégis, hogy a nyers bevétel raegeddig egybegyűlt alap kiégésztésére—nyere^ István egyleti tag. T>. Szerencséilen. Élőadja Ötölte az 1500 koronát, melyből 450 korona,
menyekben gazdag sorsjátékot redez. Az Dobson József egyleti dékán. 6. Népdalok. mint tiszta haszon a jótékony célnak jutott
Feltétlen és el .nem vitatható, elismerés illeti
egy koronás sorsjegyek főnyereménye negy- Énekli az egylet énekkara.
a sikerben Deutsch Gyulánál, ki ügyes tervei
Taaeser korona. Vannak ezenkívül tízezer,
Minden jó gazda, ki szép és olcsó
hatezer, ö t e z e r l o v á b l i á t ö b b kétezei'és ezer szőlőt akar termeszteni, a szőlőoltványokat nek megvalósításával és tényleges közremükoronás és kisebb nyeremények. Az összes a legjobb hírnévnek örvendő Vállalati szőlő k édesével az előkészítésnek oroszlánrészét
nyereménytárgyak értéke kilencvenezer ko telepnél Billéden, Torontálmegyében szerzi be, igényelheti magának a szép eredményből.
« Utazáson. Utazó : Hallja-e ' korcsmáros
rona. Ezeket, a hazuliascélu sorsjegyeket mi- mely vállalat taj- és árjegyzéket kívánatra
ur, vendégeivel mégis csak udvariasan be
'
nap küldte meg a bizottság vármegyénk kö ingyen és bérmentve küld.
zönségének, megyénk úrhölgyeit pedig félkérte
;
' ..' - • •
Az Erzebet-Nöegylet Cabaréja. Néme szélhetnék.
a sorsjegyeknek ismerőijeik körében való ter- lyek szerint a celldömölki Erzsébet-nöegylet,
Korcsmáros : Na persze T "Ha az egyik
jesztésére. Adóssága a magyarnak, hogy I I . mások szerint a celldörnölki kereskedő-ifjúság kel udvarias vagyok, mindjárt a többi is azt
Rakoezi Ferencnek, az önzetlen hazaszeretet rendezte az elmúlt szombat estéjén, 15-én követeli hogy udvarias legyek velők. Olyan nincs!
B á l i esMy. Amint értesOlünk, a Kath.
ez eszményképének szobra legyen s bizony lezajlott mulatságot. — Egyik azt mondja,
restelkednünk kell, hogy ily kéaőn hozzuk hogy a nőegylet csakis a firmáját adta v«le. Kör fiatalsága ugyancsak ki akarja venni a
részét a farsangból. Húshagyó hétfőn belépő
meg áldozatunkat a dicső Rákóczinak, aki mások meg, hogy a kereskedő-ifjúság volt a díj nelknl házi lá.Tcestélyt rendez, ^amelyre
hazájáért, a mi szabadságunkért, — családi st a ff.ige, a rendező a nőegylet volt Mi pedig szívesen lát bárkit a Kör vendégül. Kü
tűzhelyét, boldogságát - minden, földi javát azt mondják, hogy mellékes a forma, fő a lön meghívókat nem- kOld azét de nem is
föláldozta. Tegyük jóvá a régi mulasztást. I lényeg, nem is keressük tehát az igazi ren- kell. (tisz meghívó nélkol is elmegy, aki mu
Hölgyeink ! Járjanak elöl jó példával! A sors i de/öt mert az egyébként sem fontos. Mégsem latni akar, — mert ott igazán lehet majd
mulatni.
jegyek nyilvános húzása március
15-én tudjuk azonban megállapítani azt, hogy hát
A tartalékesel. tegyvergyakorlata A
Budapesten, a m. kir. lottóigazgatóságnál | ez a mulatság mi is volt tulajdonképpen?
hadügyminiszter elrendeli, hogy fölöttes ka
• IX , ker. Vámpalota) lesz. A központi sors| Cabaret-e, bál-e, avagy mindakettó, vagy ép- tonai hatóság a fegyvergyakorlat idejének
jegyiroda Budapesten, IX. Boráros-lér 2. szám
' pen egyik se? Cabarétnek az estély sehogy- megállapításában a tartalékos polgári foglal
alatt van, ahol a hazafias ügy minden ön
| sem nevezhető, mert olt minden Volt, csak kozására és keresetére is tekintettel legyem
kéntes munkatársát szívesen látják. Hisszük,
cabaretelőadás nem. Két ur szavalt, közbea Földmiveléssel foglalkozó tartalékost a mezei
hogy fölhívásunk sok igaz magyar szívben
Ligeti Juliska megint, szavalt, az elején szaval munka és az aratás idején nem hívnak be
kelt viszhangot és igen sokan a sorsjegyek
tak, a végén megint csak izavaltak, záradé fegyvergyakorlatra s aratáskor a , békeálla
vételével teszik lehetővé Rákóczi lovasszobrá
kul pedig a' művész Rózsahegyi oopirálta mán y kiegészítésére is csak más foglalkozás
nak mielőbbi fölállítását.
igen sikerülten Fráter Lórántot. Az előadás sal biró tartalékost, vagy póttartalékost h í v 
A nyárádi plébánia betöltése. A meg elég értékes volt, de majdnem unalmas, mert
nak be szolgálatra. A tartalékos gyalogos
üresedett plébániára igen sokan folyamodtak, egyhangú. A cabsretlől azonban az estély
katona, ha állandóan a hadtest kerületében'
többek közt: Matkovich Antal cseszneki plé olyan messze volt, mint Medina Gyöngyöstől.
lakik, a hol ezrede állomásozik annál a szá
bános, Sellyei Imre. Uanassy György csurgói Ennek az estélynek egyszerűen szavalóverseny
zadnál végez tizenhárom napig tartó fegyver-'
hittanár, Torma József jelenlegi nyárádi jellege volt, de nem cabaret Meg kell dicsér
gyakorlatot, a melynél szolgált Az egy éves
administrator s a sárdl Somsich grófnak házi nünk Ligeti Juliskát, aki végtelen nagy ked
önkéntesből lett tartalékos altisztet huszon
káplánja Stankovich József. Bennünket Stan- vességgel fülbemászó hangon csicseregte el
nyolc napos s a tartalékos számvevő altisz
knvich érdekel, ki jánosházai. Az ö személyi hatásos verteit, ellenben határozottan elked
téi huss napos fegyvergyakorlatra hívják' be.
sége és egyénisége oly kiváló, hogy mi előre vetlenítette a közönséget, a különben nagyon
A béke-létszám kiegészítésére legyvergyakoris Nyaradnak gratulálunk. A plébániára már tehetséges és szintén kellemes Rózsahegyi,
latra behívott póttartalékost huszonnyolc nap
cius közepéig vagy végéig megtörténik a grófi aki — mint értesülünk — egy é s ugyanezt
ra hívják be, oly módon, hogy az' ezred bé
kegyúr részéről a jelölés.
a repertoirt ujjitotla fel a cellieknek, amit kelétszáma mindig be legyen töltve. A lovas
Faltul erkölcsök. Parasttasstony > már tavaly a leányegylet művésze*télyén ságnál április elsejétől az- őszi hadgyakorlat
Ejnye ma, te gyérük, nézd meg, gyün-e má egyszer leadott Megligalása rz a közönségnek
befejezéséig az előirt békelétszámból hiányzó
jaz a vén disznó apád?
a művész ur tehát szintén nem érdemli meg, legénység helyett, tartalékos legénységet és al
Paramlgyerek: Gyónni ném gyun, ha
hogy a jövő-en őt hasonló óéiból megkeres tisztet hívnak be huszonnyolc napos fsgyvernem roingyá ideérnek vele . . . (»Deres«)
Tnriata-ut a Balaton körül. A keres nék. — Géfin Lajos szininövendék igen ügye gyakorlatra.Utasitja a miniszter a hadtestpakedelmi minisztérium a Balatoni Szövetség sen töltötte volna be a conferencier szerepét, raucsnokságokat, hogy ha a tartalékos tiszt aa
előterjesztésére hajlandónak nyilatkozott az ha ilyenre egyáltalán szükség lett volna. A 1900. évi gyakorlatot már az Idén akarja
egész Balatont körülövező turista-ut elkészí legtöbb dicséret tehát ezt a tehetséges és
elvégezni, est a csapatparancsnok miodeo
tésére s már utasította a 3 parti vármegye
szellemes ifjút illeti, aki páratlan igyekezettel esetben engedje meg. Ha a tartalékos tiszt a
államépitészeti hivatalait, hogy az ut terveit
és — bátran mondhatjuk — nagy sikerrel fegyvergyakorlatot nem annál az ezrednél
és költségtervezetét készítsék el.
Pech. Nű Smflle, mért vagy olyan dflhOe? szórakoztatta és nevettette a közönséget a -akarja végesni, a melyikhez behívták, a had
. Sműle: Hogyne vónám dühös, mikor szavalóversenyek közeiben. Megadván a caba- ügyminisztériumtól kell engedelmet kérnie, de
van nékem olyan pech t Akharok csinálóyi retnek a magáét, megkéreljük, hogy ha a közbeeső katonai parancsnokság efajta kér
egy szép bankot és csinálok 80 ezer korona cabaret nem lehetett aa az estély, hát akkor vényt csak kiválóan aaegotolt, sürgős esetben
mi volt? Azt mondják, bál. — Annak kellett továbbithat.
• \
flrtkség!
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Azt beszélik, hogy vennék, akik a
limonádét is teának nézik. - . -. —
Azt beszélik, hogy Vtíosszufalubau,
ötén szokták járni a francia négyest —
még pedig az asztalon.
Azt beszélik,, hogy Jánosházán aki
keres, az nem talál.
~7"~
Gabona-árai.
Azt beszélik, hogy a kuruzslók
— 1908 február 19-én —
még mindig dolgoznak,
Salzberger Rudolf ur Jelenlése szerint:
—Azt—beszélik, hogy a Jánostiázi
"
FüiriT""""***" 2250 korona.
plébánián az uj bor nem tud
megRozs
20-— 22-00
. Árpa
1540 16— "•' »
vénülrjL
Bab
14— 15-00
»
Azt beszélik, hogy politikus csiz
Tnnghri 14'20 14'SO
madia csak volt, de művelt csizmadia
pr. 100 kgrm.
az — van.
Igen csekély hozatal mellett, irányzat változatlan
Azt beszélik, Ijpgy egy estélyen s
citrom tevét itták tea gyanánt.
Szőlőoltványok
Azr. beszélik, hogy sokan szeretnek
szokvány minőségben 22
pezsgőt inni, ha — potya.
csemege, 28 borfajban,
Azt beszélik, hogy s Kardos ban
háromféle fajtiszta ala
kok megszülitek
nyon I . oszt. 180 korona
1000darabosként. II. oszt.
kis szépséghibával 90 K
Szerkesztői
üzenetek.
1000 darabotként
' St. Pápa . . . KöszönjBk előre is. Csak
tessék küldeni. A márc 15-iki számban vezér
Kés zlet 419000 oltvány.
cikknek hozzuk. Most már okvetlenül számí
tunk rá. Üdv.
250000 vadgyökeres, Portalis, Solonis,
K. Helyben On téved, hisz úriembernek
Rup, Monticola, Aramon, Rup, Gansin
is mondjuk, ha elveti a sulykot: sutor ne
1. és 2. szám.
ultra trepidam. Suszter maradj a kaptafánál.
.. . tartsa árlsfyséHtl
Eredeti a következő: A régi rómaiaknak nagy
„VÁLLALATI SZŐLŐTELEP"
művésze A ppelles, kiállította egy képét a piacra
B i l i é i , (ToroBtál-Dttfje).
közszemlére. Hogy megtudja a kritikát, a kép
mögé rejtőzött Mindenki dicsérte, csak egy

-
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S z ő l ő o l t v á n y !

Szőlővessző!!

ha valaki azt mondja, hogy jobb
kávét, vagy pedig olcsóbban tud
kávét szállítani, mint
Fratelli

ne vegyen, mig

Deisinger
Cáf

SZÍJGYÁRTÓ NAGY MIHÁLY

a királyi bérpalotában.

FELSÓSEGESD, (BtSttJV.)
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korosat, áll rendelkezésre
1000 koronán felali törzs fizetéssel biró köítlsít-

TlselikMav UlOMUsiteknek ét upidi)asoknak
kötelezvényre. Váltó I W kell! Megkeresésnél
közlendő: életkor,

tőr/sfizetés

és szolgálati idő.

Jelzálog kölcsön:
földekre é s j ó helyen

fekvő értékes

bérházakra

V / , - 0 * 10—60 évig terjedjft törlesztésre. * Jutalék
utólagos

R e m é n y i
a m. kir. zene-akadémia
házi hangszer készítőjétől
árjegyzéket nem hozatott

A világhírű Delaware adja a leg
jobb bort; oltani, permetezni nem kell!
Gyökeres 1000 drb. 100 kor. sima: 50
kor. Szőlőoltványok ezeré: 140 kor. a
legnemesebb fajokból. — Á r j e g y z é k
ingyen. — Rendelési cim:

BUDAPESTEN

é

suszter kifogásolt valamit Apelles erre elő
jött rejtekhelyéről s belátta a hibát, másnapra
kiigazította. A suszter vérszemet kapott más
nap, látván az uj képen a javítást, uj hibát
emlegetett. Apelles észrevette, hogy az hibá
nak veszi azt is, ami legszebb a képen, el
nevetve mondta: sutor ne ultra trepidam.
Cz. B. Budapest. Hálás kös önét, ezzel
csak emeli lapunkat, a tárcát a jOvő számban.

Azt b e s z é l i k . . .

Tévedés.

p

8. szám.

Jánosháza és Vidéke

oldal.

Sorozás. Harcias hó 2-án Celldömölkre
érkeznek a sorozó nagyurak. A sorozások az
alábbi sorrendben történnek : 3-án a vónöcki,
jánosháza-vidéki és egy házaskeszöi körjegyző
ség 196 állitás-kotelessel, 3-án az alsósági
Celldömölk-vidéki, kemenesmagasi és OStfiasszonyfai körjegyzőségek 259 áHitáskOtelessel; i-en á celldömölki, jánosházai községi,
bobai és kisköcski körjegyzőségek 249 állitáskOtelessel; ó-én a nagysimonyi, pápoci és
magyargencsi körjegyzőségek 225 al|itá>köteIessél. A sorozást a Korona-szálló nagyter
mében tartják meg reggeli 8 órai kezdettel.
A hadkötelesek azonban már 7 órakor, tisztán és józan állapotban tartoznak megjelenni
A házinyultenyésztés egy idő óta ro
hamos lépésekkel; halad előre. Az ország min
den vidéken újabb és újabb hivei akadnak e
midenült könnyen űzhető tenyésztési ágazat
nak, amely hivatva van mint a mezőgazda
ság mellékágazata a népjólét emelését eló•mozditani. Jövedelmezőségre azonban a te
nyésztők csak abban az esetben számíthatnak,
ha termékeiken egész éven minden időszak
ban túladhatnak. A Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezete, Budapest, V., Alkotmány-utca 3 1 ,
házinyultenyésztési akcióját szervezve módot,
és alkalmat nyújt arra, hogy a tenyésztők
házinyulaikat (akár fajállatok, akár piaci ér
tékesítésre való keresztezések, vagy a te—méaztétbOl—kiselejtezett állatok) bármikor
minden mennyiségben értékesíthessék, ahot
S tenyésztésre szánt fajállatokon kívül levá
gásra való bármilyen szioü közönséges házi
(istálló) nyúlnak is kg-ként élősúlyban 60 fil
lérért értékesíttetnek. Ajánlatos tehát, hogy
• janyásstOt «aj«' érdekükben eladásra ke
ndő nyulaikat külön-külön, vagy egész köz
ségből együttesen, a darabszám és a körül
belüli élősúly megjelölésével fenti szövetke
zetnél bejeletsék.
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BUDAPESTRŐL, Király,
•tea 50. Minden hang
szerről árjegyzék különkülön kérendő.

T H E R M O S
palack, mely hideget hidegen, meleget melegen
tart tűz és j é g nélkül

KORCSOLYÁK
minden formában, s legkiválóbb anyagból és

K Ö D L I K
(sport szánkák) nagy választéjtban.

Válaszbélyeg.
Geittner

O r s z á g o s H i t e l 68

M i n

kölcsönző

vállalat

BUDAPEST, VI., Izabella-utu

é s

R a u s c h

BUDAPEST, Ai4raiiy.it 8.
Árlsp ingyen!

Telefon: 101—28.
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Nyomatott Dinkgreve N. könyvnyomdájában Celldömölk.
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