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Igen gyakran — sőt egyre
rabban esik

ADOtT;

gyak

milliónyi

be

munka

Elképzelhető tehát, hogy

ba e rettenetes

nagy

összegnek csak

s Kecskeméten, Rimaszombatban kitűnő
gyümölcskonzerváló

gyáraink

Hántoló

borsó

malmaink

vannak.

szükségleté

nek 98'6%-a külföldről kerül hozzánk,

agráriz

fele is magyar honos, magyar

nagyon

soknak birtokába jutna, mennyivel na

lió métermázsát,

e jelszavakat,

gyobb lenne azok fogyasztási képessége,

értéket hozunk be. Arról meg jobb nem

mennyivel több liszt, hus, zöldség fogyna

is beszélnünk, hogy gépekért,

mint a melyek egymás mellett meg se

el az ország határain belül.

nemüekért, ruhanemüekért,

férhetnek, a

mindjárt az idő, a mikor

musról,

sző mostanában

Abból a közel ezer
bérekre esik.

EfTtl slaat HAUliH LAJOS agapB^ÉePWS
20 fillérért kapbaté.
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hozatalból 50—75 °/o tisztán
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Segédszerki'sztO:
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Magyar ipar és
magyar gazdák.

A lap szellemi 'észét illeti közlemények
giAn>ptéaek a s z e r k e s x t ö a v é f c l i * * -

merkantilizinusról

sokszor ugy

fogják

mint a melyek

fel

és

egymásnak

melyek

ellenségei,

egymást

tenni, lerombolni akarják.

tönkre

Pedig

e te

nyeinkkel nem volnánk

kintetben nagy a tévedés. Az igazi au

földre, mert idebenn

ra rista á tisztességes

piacot s elfogyasztást,

ges- kereskedelmet

ipart, a tisztessé
soha

ellenségeinek & anha

aei

se

tekintette

Í R nrmpát

a

munká

Elérkezne
nyerstermé

ráutalva a kül

nyernének

azok

elérkezne a kü

lön vámterület ideje is, a mikor
godtan mehetnénk abba bele,

nyu

mert ki

borból l ő millió árát, szénből 15

pedig

sertésárut

28

mily

külföldre,

rak

az

országban, azok

terményeiket

nem képesek értékesíteni, hanem előbb
kénytelenek azt elvinni külföldre, hogy
azután az ottani gyáros nagy

túlkapásait ostorozta.

téktelen lenne.

hozza azt vissza.

tudja azt, hogy Magyarország

nagygyá

Valóban megfoghatatlan,

hogy ne

ha

léteznek is ilyen anyagokat készítő gyá

viteti feleslegünk nem. vagy csak jelen
*

óriási

holott

merkalintilizmust, hanem csupán annak
Az agrárísta jól

vászon-

különösen

női piperecikkekért

összegek mennek

mil
millió

Egy

magyaroszági

haszonal

kefegyáros k i -

és gazdaggá csak akkor lehet, ha azok

künk, agrikullur államnak

a nyersanyagok,

a

termel,

szorosabb értelemben vett gyáripari be

Londonba viszi s egy ottani gyár cégére

idebent

feldolgozást

é s elfo

nyernek

melyeket

nemcsak a i t ű n ő minőségű keféket készít,

hozatalunk mii/ óriási, de nyerstermé

alatt hozza

gyasztást s megszűnik az az anomália,

nyekben

tesen kétszeres

hogy nyersterményeinket olcsón elvisz-

hihető — pedig ugy van — hogy gyü

sziik a külföldre s feldolgozott állapot

mölcsökből

ban

34 millió korona értékűt

sokszor

tízszeres

áron

vissza.

hozzák

is milyen
s

jelentékeny.

gyümölcs

Alig

konzervekből
hozunk

be,

anyagát

vissza s adja el, természe
áron.

S miért van ez igy ? Mert mi ma
gyarok vagy nem tudjak felfogni
zetűnket, a

magyar

ipar

hely

terjedésének

pedig kitűnő gyümölcsöket termelünk s

jelentőségét, vagy csak ál hazafiság van

egyelőre nincs kilátás. Lehet, hogy valamikor
jobb idők fognak reánk köszönteni, amikor
majd mosolyogva gondolunk vissza az átélt,
szűkös napokra. Mondom, meglehet. De nagy
Félév multán.
úri kényelemről, fényről, pompáról, egyelőre
szó sem lehet . . .
Irta: r.kér J.aő.
Jolán: Én azt sohasem kérdeztem ma
Tihamér.
gától, Tihamér.
'
Tihamér: Annál szükségesebb, hogy
Tihamér: Hallgasson meg, .Mán. Sze i megmondjam önnek. Mert ön jólétben nevel
relem magát és életem legboldogabb órája kedett, talán kissé el is kényeztették. Meg
az lesz, amelyben Ont a feleségemnek fogom volt mindene, amit kivan*, sohasem tudta
nevezhetni. Tudja-e, mit jelent ez a szó fe eddig, mi a gond, sohasem érezte mi a nél
leség? Azt jelenti, hogy felesek leszünk jóban külözés.
és- rosszban, örömben és bánatban egyaránt.
Jolán: De hiszen . . ,
' Azt jelenti, hogy meg kell osztanunk egymás
Tihamér (mosolyogva:) No, no, távolról
sal jó és balsorsorr fényt és pompái épp ngy, sem akarom ezzel.azt mondani, hogy éhezni
mint szegénységet és nyomorúságot. Én tul log, vagy rongyokban fog járni, ha a felesé
vigyok már a fiatalos hevület csillogó álmain, gem lesz. Oh nem! I)e a vágyait kissé mér
amelyek játszi napsugarakba kapaszkodnak sékelnie kell majd. Nem fogom hintón vitetni
és csalóka remények lidércei! kergetik. Fiata a színházba, páholyt sem bérelhetek az ope
lon Ízleltem meg az élet keserű falatjait és rában, drága ékszerekkel nem halmozhatom
tudom, hogy a küzdelem verejtékes és nehéz. el, százakba kerülő toiletteket sem csináltat
Fényre és pompára az én oldalam mellett hatok magának.

Jolán: (Tihamérhoz simulva.) Mért sér
teget engem ezzel a beszéddel? Megérdemel
tem ezt magától? Hiszen tudja, hogy szere
tem, nagyon szeretem. Meg akarom oszlani a
sorsát, bárminő lesz is. Részt akarok venni a
gondjaiban, a küzdelmeiben, a szegénységében,
minden fajdalmában, mert . . . mert szereiMsyTV^fr
^

TÁRCA.

;

;

Tihamér: A szerelmet sokszor megöli a
a szegénység,
Jolán: Az én szerelmemet csak erősí
teni fogja.
Tihamér: A szerelemnek nincs nagyobb
ellensége, mint a szegénység,
Jolán; Én megbékítem ezt a két ellen
séget; jó barátokká teszem őket.
Tihamér: Én megtettem i
met. Jolán, édes Jolán, sohasem fogja a Me
rnem re vetni, ha nehéz lesz az étotSnk, és
sok mindenről le kell mondania, amiben
most busás része van ? Sohasem fogja a sze
membe vetni a vádat, hogy milyen jogon
merészeltem önt *or«om,. osztály»i»irvn" tenni,.

2: oldal.

sával iparkodik a kisgazdák ismereit gyara
pítani, meleg szavakkal üdvözölte Tust s líllIcMrtw elZlmlá^ánalt mR^tarliisárH
A> <lnlplif< elfluiliiahril amely a SZÖlOféle haszna nincsen, nem pedig köz mivelés és borkezelés majd minden ájját föl
gazdasági helyzetünk tanulmányozásá ölelte, a következő rövid ismertetést adjuk:
A szfllőmivelés 'első fontos . kérdése
ban és ösmeretében, a mely ösmeretek
pedig parancsotólag
kiáltják : hogy a talaj. Kötött talajba ojlvány szőlőt kell
minden magyar embernek csak ma rakni, meszesebb talaj esetén rűpesztrisz montikulával. I.aza, tulmeszes talajba csakis euró
gyar
ipari
terméket
szabad hasepait, szénkénegzésre.
>
nálnia.
Az egyénnek nem szabad anyA talajt olyan mélységre forgattassuk, a
nyira önzőnek lenni, hogy csak saját hova a szőlő gyökerei lehatolnak. Ez 70—80
személyére gondoljon s jjgyébbel se tö cm. Ekképp a (első termőréteg a kellő helyre
rődjön, ha jól megy a sorsa. Egy család- jut Fa^ygyal, hóval nem szahini^iofyátp',
nak kell tekinteni az egész magyar mert a fagyos föld és a hó a föld mélyében
májusban sem enged föl s ez a hideg ártal
nemzetet s szívvel-lélekkel arra kell
mára vau a növény fejlődésének,
törekednie, hogy ezen család
minden
Az ültetés teljesen függőleges irányban
tagjának jó sorsa legyen, mert csak igy történjék. Az árok oly mély legyen, mint az
melegedik, gyarapodik, gazdagodik az alany. A fúróval való ültetés nem tanácsos.
A gyökérzetet nem egyszerre összefogva,
egész műhely. Ennek pedig múlhatat
lan kelléke, hogy egyrészt a földmivelő külön-külön kell kurtítani. Trágyát csak so
sokat termeljen s azt jól értékesítse, vány földben használjunk, de ez a gyökeret
ne érintse, legjobb a komposzt, vagy a na
másrészt pedig hogy ne sok pénzzel
gyon érett trágya.
adózzon ipari termékekért a külföldnek,
A vesszőt egy szemre kell vágni s 3—4
hanem hogy az a pénz is ide bent cm. földdel be kell takarni. Ha porhanyitják
maradjon az országban, emelve annak is, be kell húzni, hogy a nap heve el ne
fogyasztó képességét, az egésznek va- pusztítsa. Július végén s augusztus elején ki
takarjuk, inert ekkorra a növény magfásodott.
gyonosodását.
A metszést a szőlőfajták szerint alkal
mazzuk. Ojtványszőlőnek pár szemmel hoszA uőlömlTelea ét borkeielés nagyobb szabb csap hagyható.
A szénkénegzésnél legfontosabb a pon
tos adagolás. Egy m'-re 24 gramm széakéT u s Antal, a tapolcai vincellériskola neg kell. Kötöttebb talajban több lyuk kisebb
igazgatója a Sümegvidéki gazdakor kérelmére adagokkal, kevésbbé kötöttben fordítva.
márczius 29-én tartotta második szakelőadá
Akinek alkalmas talaja tan, csakis oltsát Csabrendekén. Tárgya: a szőlőművelés és ványbzőlOt telepítsen. Igaz, a telepítés drá
borkezelés kurill elkövetett nagyobb hibák is gább, de nem kell évről-évre gyériteni s egy
mertelése volt
évvel hamarabb is ad termést, tehát olcsóbba
Az előadás a nagy vendéglő termében nagy kerül, mint a hazai.
számú közönség jelenlétében folyt le. Barcza
A permetezéssel nem szabad Péter Pál
László csabrendeki földbirtokos méltatta a napjáig várni. A gomba már május végén jú
gazdakör nemes célját, hogy előadások tárta-1 nius elején föllép s tönkreteszi a tőkéket A
bennünk. Nálunk a hazafiság a nagy
hangon való politizálásban nyilvánul
meg, a miből aztán senkinek semmi-

ha annyi módom sincs, hogy illően, rangosán
eltarthassam ?
• i Jolán: Soha, édes Tihamér, soha!
(Egy létesítendő múlva.i
Jolán: l i a délután vendégem volt
Tihamér: Kicsoda 7
Jolán: Katica vo't itt, az Örkényi Katica.
Tudod, az aki az esküvőnkön oly feltűnően
kacérkodott Bagáth Lőnnccel, a nagynéném
egyik atyafiával, azzal a gazdag bácskai
földbirtokossal.
—
Tihamér: Célt is ért a kacérkodásával
Jolán: Hogyne ! Bngálh elvette feleségül.
Láttad volna csak . . .
Tihamér: Megszépült?
Jolán: Ellenkezőleg. A nagy jólét megárt
neki: hízásnak indult. De ruhái . . . Olyan
prémes bunda volt rajta, hogy testvérek kOzt
megér ezer forintot Hát még az ékszerei 1
Csapa briliáns, rubin, smaragd . . . vagyont
érők . . . A kalapján olyan exoiikus madarak
tollai libegtek, aminőket a múzeum is a rit
kaságszámba vejz. E páva mellett ugy állottam
én. mint egy kopott, szürke v e r é b . . . Persze
6 teheti, az ő ura gazdag . . .
Tihamér: A tied meg szegény, csak
mood ki bátran. —
_ V
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második |iermetezés június végere esik' s ha
a peronoszpóra föllep, permetezni kefl harinadazor is. Minden nagy zápor vagy, jégeső
után'* permetezni" kell, lia elölte néhány nappal nleg is permetezték. Hermetezé.sre 1 —
l'V/ooldatnál erósebb nem szükséges.
Inkább gyöngébb oldal taf többször, mint
2—4°/,-al egyszer-kétszer permetezzünk. Az
oldatba először a gálic, azután a mész oldotlan, hideg állapotban bocsátandó. Az ol
datot 24 óra alall el kell használni.
Ezekben vázoltuk a szőlőmívelésről tar
tott előadását. Utána a bor kezelésére tért át.
A szürettel tömegbor termelésénél nem
Ttetr soká várni, drltöráii sem szabad szttre=~
telni. A szüretelőknek külön, csakis a szűretelésre használt sajtárt adjon a gazda. Kés
helyett ollót. Szüretelés közben az evést tilt-uk el, hanem étkezés közben adjanak a sze
ilöknek elég szőlőt. Jó zuzó malmokat szerez
zen be a gazda. Ajánlja a háromszor való
sajtolást ez jól kifizetődik. , A forrás gyorsí
tására tartson előszüretet a gazda s étiből
öntsön 2—2 litert a hordóba, akkor a torrás
gombái gyorsan megszaporodnak s a forrás
megindul.
Ajánlja a Babó-fÖle fokmérőt a cukor
tartalmának megállapítására.
A hordókat tisztán kell tartani s 4—0
hetenként kénesni. A kádakat kefével jól ki
kell kefélni. Az uj hordókba 5—0 liter forró
vizet öntsünk s megrázás
itan nyomban
eresszük ki. Ezt ismételjük 2—3-szor. Azután
szódás oldattal, 2—3 kilogrammot számítva
egy bl.-re. forrázzuk ki. Azután tiszta vizet
beleeresztve ezt 24 óra hosszat lenne állani
hagyjuk.
Ismertette a bőrbetegségeket s ezek or
voslását A virágosodást gombák idézik elő,
melyek szesztartalmát megtámadják s vizzé
változtatják. A bor ecetesedésén, ha kismér
tékű, pasztörizálással segíthetünk. A nyulósságot a bor kevés savtartalma okozza. Az
ilyen bort erősen kénezett hordóba, szűrőn
keresztül eresszük. A barnalOrést taninnal,
gelatinnal, tojásfehérével és vizahólyaggal deo s

.1 nlan. Nos hát igen. Szégyenlek már a
Jolán: Ami egyhelyült bőség, az másutt
barátnőim közé járni. Valamennyi suhogó hiány lehet Az emberek különfélék.
selyemben jár . . . a jólét majd felveti őket
Tihamér: Sőt ugyanazok az emberek is
. . . és . . . és vérig sértő szánalommal néz különfélék más-más időben. Vannak például,
nek végig az én egyszerű dísztelen posztó akiknek egy félesztendő rettenetes nagy válto
ruháimon . . . Eh, megelégeltem ezt a nyo zásokat idéz etö. — '
. T
morúságot ! Fiatal vagyok. Mondják, hogy
Jolán: Es vannak emberek, akik örök
szép is vagyok . . Élni akarok!
életükben ugyanazok maradnak. Ezek közé
Tihamér: Jolánt
tartozol te is, és éppen ezért nincs is re.lolaii; Téged persa*- meglep, ha végre jnénységem^Jjflgj. meJUeltad valaha jobb sor
várakozik reám.
kitOr belőlem a keserűség.
Tihamér: Nem külsőségekről beszélek,
Tihamér: Figyelmeztettelek, mielőtt a
féleségem lettél, hogy bele kell találnod ma hanem a belsőről. Én maüis az vagyok aki
voltam. Annyit nyujhatotHsak neked amenygad a szerényebb viszonyok kOzé.
nyit tudok.
Jolán: Lehet Nem emlékszem rá. Kü
Jolán: És ha ez kevés nekem?
lönben is annyi sok mindent beszéltél te ak
_ Tihamér: Akkor vissza adom a szabad
kor, hogy engem, tapasztalatlan leányt egé
ságodat
szen elcsábítottál a csillogó frázisaiddal
.
Jolán: Más szóval: elváltunk!
Tihamér: Szóval elcsavartam a fejedet.
Tihamér: Nem akarok az utadban állani.
Jolán: Igenis elcsavartad, ha igy jobban
Jolán: Örülök, hogy ki mondtad régre.
tetszik. Olyan embernek, aki nem tudja tisz (Sebtében felveszi köpenyét és a kalapját)
tességesen eltartani a feleségét, nem ssabad Isten önnel, uram, az ügyvédem majd elin
megnősülnie."
tézi a többit
r;
Tihamér: Tudtommal még nem szen
, Tihamér: (fái<Ialmas mosollyal) Isten
vedtél hiányt semmiben.
önnel, asszonyom . . .
, "
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ritjük. A fekete törést taninnal való derítés
sel és fejtéssel orvosolhatjuk.
A'pincében semmiféle ideiien anyagulfőzelékférét, gyüüiülcsőt slb. nem szabad el- I
rakni s tisztán kell azt tartam.
A nagy érdeklődést keltett előad s után
B a r c z a László a gazdák nevében meleg
köszönetet mondott Tus igazgatónak, aki
még egyesek apró kérdéseire í^fliagyTibb
készséggel adta meg a kívánt feleletet.
A gazdakör az előadások tartását foly
tatja.

ItetHtrófrika
Sajtóhiba. Mult számunk vezércikkét
dr. Kovács Zoltán irta, a tudós gyűri tanár,
kinek neve hibásan lett »dr. Kovász* szedve.
Szemelvi hirek. Szabó Floreich huszárezredes, a pápai 7-ik honvéd huszárezred
parancsnoka és HofT János főáll.atorvos az
elmúlt héten városunkban időztek és a huszár
ezred loállományának gyarapítása végett a
sági ménesből, a körtélyesi, kelédi uradalmak
ból 3—4 é v e * csikókat vásároltak.
Negybeteg kápláa. Csak nemrég gyó
gyulj fel Poller .lószef volt jánosházai káplán
súlyos betegségéből, miért is a megyés püspök
6 hónapi szabadságot engedélyezett, ismét
megbetegedett. Néhány hétig Kis Sándor káldi
plébános vendégszerető házában tartózkodott
üdülés céljából, de meghűlt * mint ágyban
fekvő beteg-gyógykezelés alatt van.
Pártkör-alakulás. A Celldömölki 48-as
Függetlenségi párt mull vasárnap délután tar
totta alakuló gj ülését a sági-utcai Zöldfa-ven
déglőben. A gyűlés pártelnökké egyhangúlag
dr. Porkoláb Mihályt,alelnökökké dr. Színek
Izidort, dr. Hetthésy Eleket, dr. Géfin Lajost
és dr. Balassa Jenőt, titkárrá pedig dr. Móntz Dénest választotta meg Választmányi
tagok lettek: Benkő Ferenc, Cseke Gyula,
Geiger Antal, Hegedűs Sándor, Huchthausen
Frigyes, Komondy Ferenc, Merkl Ede, Reich
Imre, Sokoray Elek, Schwarcz Samu, Szalay
János és Takács Ferenc.
A megalakulás alkalmából a - párt -az
alábbi táviratban üdvözölte Kossuth Ferencet:
Nagyméltóságú
K o s s u t h Ferenc urnák
Bpest
A czelldömölki függetlenségi és 48-as
kör mai megalakalása alkalmával Nagy
méltóságodat mély tisztelettel üdvözli és
tántoríthatatlan ragaszkodását fejezi ki.
Dr. Porkoláb Mihály elnök.
E meleghangú üdvözlésre Kossuth az
alábbiak szerint válaszolt:
'.

Dr. P o r k o l á b M i h á l y árnak
_ .
Czelldömölk.

,

A czelldömölki függetlenségi és 48-as
pártkör mégalalakulása alkalmából nyilvání
tott üdvözletet és bikáimat melegen köszö
nöm és szivemből viszonzom.'
Kossuth.

;

A jánosházi hitközség né
hány tagja 400 koronát adományozott a je
ruzsálemi ínségesek javára.
Jánosháza kizaéf képviselőtestülete
április hó 13-án gyűlést tart, melynek tárgya:
1) 1907. évi számadások felolvasása. 2) Az
utcák kövezése. 3) A pótköltségvetés össze
állítása,

Műkedvelő előad s Amim értesülünk'
az (Iparos és Kereskedő ifjak Önképzőköre*
husvet hétlón műkedvelői előadással enyl>ek ö t ő t l táncmulatságot fog rendezni. Szilire
kerül:, >A lölone.« Réhiéljük, hogy a ' régi, !
kipróbált műkedvelői gárda, — mint minden
kor, — ugy most is, — dicséretesen fog
szerepelni.
Korpótlék. A cullusminiszter Weisz
Salamon jánoshazai izr. és Varga József
karakói r. k. tanítóknak, egyenkint 400 koro
nát engedélyezett ötödéves korpóllék címen.
Sfr lh imoskodas.
Furfangos
módon
csapta, be ~egy megnyerő külsejű és elegáns
megjelenésű fiatalember városunk néhány te
kintélyes alakját A bPjBapSaU . Tluiliti" szinésElárnamíg" titkárának mondva -inugát itt is,
ott is bekopogtatott és három estére szóló
j négy koronás bérleteket ajánlgatott, liondta• lanul fizettek egyes helyeken a bérletért előre
I és arra nem is gondoltak, hogy a bőbeszélő
j és szellemeskedő titkár csak közönséges szél
hámos, aki ilyen módon akar pénzre szert
tenni, hogy aztán odébb állhasson. Csak ak
kor derült ki turpissága, amikor másnap a
„titkár" urnák se híre se hamva nem volt
már. Ugy elpárolgott, akárcsak a kámfor. De
vele együtt az előleges bérlet dija is. Hogy
hova, annak csak az Isten a tudója.
A tartalékotok ügyeimébe. As előbbi
évek tapasztalatai szerint azok a nem tény
leges állományú katonák, kik fegyvergyakor
latra vagy tényleges szolgálatra bevivattak,
nem tartották be a bevivójegyen feltüntetett
jelentkezési időt, reggel 7 órát. Nagyobb része
délután jelentkezett bemutatására, amjáltal
az orvosi vizsgát megnehezítette és a felsze
relés is az eseti órákra maradt. Némelyek
pedig ezáltal nem voltak kellő időben uUiak
indíthatók a behivójegyen feltünteti napon
csapattestükhöz. A katonai parancsnokság
most felhívja a:c érdekelteket, akik délután
és nem a behivójegyen feltüntetett órában
jelentkeznek a parancsnokságnál vagy ama
csapattestnél, amelyhez behivattak a katonai
hatóság által szigorúan meg lesznek büntetve.
A Kemeaeapallai «v. Nőegylet. 1906.
évi április hó 20-án f húsvét hétfőn) a községháza
termében saját pénztára javára zártkörű tánc
mulatságot rendez. Kezdete d. u. 6 órakor. Belé
pödij: személyjegy 80 fillér családjegy (három
személyre,) 1 kor. 60. fillér. Fel ül fizetések
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztatnak.

3. oldal.
Tanítok tízet, srendez se. Poller Karo
lni, bögötei i' an kath. tanítónőnek 200 korona,
Deák István, hosszuperesztegi róm kath. tani tónak pedig 800 korona államsegélyt engedélyezett a cultusminiszter.
Lopáa. Pödör Imre 10 éves suhanc, —
aki már 15 éves korában egy hónapig fog
házban ült egy 1906-ban elkövetett betörés
és lopásért — most ismét a törvényszék elé
kerül. Ugyanis a csendőrséjtün
örsparancs
noka kinyomozta és felderítette egy, még
1907-beu elkövetett lopását, amelyet Hoffinann Adolf bőrkereskedő üzletében Bíró Ká
roly cipész-segéd kárára követett el. Most
újra megbüntetik s mire megnő, arra már
csinosjnult fogja hirdetni a hírnevét.
Németh Lajos
suíianc, — aki hauch Sándor cipesz-üzieieben mint tanonc volt alkalmazva — folyó hó
4-én valami csekélység miatt összeszólalkozott
mesterének Ferenc nevű fiával s a pörlekedés
hevében előrántotta zsebkését és azzal Hauch
Ferencen, aki neki cipészinas társa volt, 14
napig gyógyuló testi sértést követett el. Véres
tette uian megszökött, de a csendőrök hama
rosan elfogták és kizallatták. A vallatás után
szabadon bocsájtották, de testi sértés vétsége
miatt feljelentették a kis betyárt a celldömölki
bíróságnál.
Lapzártakor jelenthetjük, hogy Pol
ler József róm. kath. káplán állapota
rosszabbra fordult, felgyógyulásához nin
csen remény.

Azt beszélik . . .
Azt beszélik, hogy a „tévedés"
jó, ha — harznos.
Azt beszélik, hogy a fájó sebre néha
nem elég — a flastrom.
Azt beszélik, hogy egy
ebédért
dicshymnust is zengenek.
Azt beszélik, hogy itt nincs „apion"
Kinek egész lénye csak lim-lom.
Azt beszélik, hogy csak kétféle
szép életet ismernek itt: 1) vagy Pa
risban élni, 2) vagy lelencnek lenni
Jánosházan.

Szerkesztői üzenetek.

S . . . Helyben, ön udvariasságból ko
szontott valakit s az nem fogadta el, mit jel
Bakáink a gyakorlaton. Az idei u. n, lemez ez, kérdi.' A műveletieméget, a durva
császárgyakorlatokat Sopron, Vas es Veszprém ságot. Egy generális ellogadja a baka szslovármegyék területin tartják meg Ezeken a tálását, de már a bakakáplár agy tesz, mintha
48-a> bakák és a 20-as honvédek is részt nem látná. A generálisra agy mosdják ur,
vesznek. 100.000 ember vonul föl. Ennyi a bskakáptárra, hogy paraszt Honor est homagyar ezred nem vett még részt hadtest noratis, séd non honorandis.
gyakorlaton, mint ezúttal, mivel csakis 1 bos
Sz. Szombathely. Nem mindig tudjak,
nyák gyalogezred és a morva huszárezred a kire céloz a beküldő az .azt beszélik.-kel
nem magyar nemzetiek. A honvédség külön Fogalmunk nincs róla, ki azon gonoszságairól
hadtestet fog alkotni ugy, hogy 2—2 hadtest ismert asszony és nem nő, kinek 18 kr.
operál majd egymás ellen.
hitele volt és 2 kr. levonásával akarta ki
A tüdővész pusztítása. A belügymi egyenlíteni, mert a szegényekre is gondol. Qtri
niszter jelentése szerint 1906-ban Magyar béoe distinguit, bene docet. Nem lehet úrinő,
országban tudóvészben elhalt 76.545 egyén. hanem az alantos osztályból.
A magyar birodalomban 1907 december ha
Sz. Celldömölk — Olvastuk azon cik
vában gOmökorban elhalt 5412 egyén Ebből ket, flastrom akart lenni, mely takar, de nem
a Dunántúlra esik 756. E szám törvényha ápol.
tóságok szerint a következőkép oszlik meg:
Sch. Kaid. Előfizetése aog. 10-én jár le
Baranya vármegye 76, Pécs városa 18, Fejér
vármegye 24, Székesfehérvár városa 9, Györ
Otawa-irakT
vármegye 28, Győr városa 8, Komárom vár
— 1908 április 8-án —
megye 36, Komárom városa 4, Mosón vár
SaUberger Rudolf ur jelentése szerint:
megye 16, Somogy vármegye 85, Sopron
vármegye 67, Sopron városa 4, Tolna vár
Buza
22-— 22-30 korona.
megye 52, Vas vármegye 114, Veszprém
Rozs
19-— 19-40
»
vármegye 43, Zala várraegye 150.
Árpa
16— 1680
»
Bab
14Gondnokság alá helyezés. A szombat
Tengeri 14*—
»
helyi kir. törvényszék Váczi Sándorné szül.
Barát h Mari jánosházai lakost, elmebetegség
pr. 100 kgrm.
Igen csekély hozatal mellett, irányzat változatlan
miatt gondnokság alá helyezte.
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Jáhgsháza "és Vidéke

• • • ' t oldal.

Tflafa eladás!
A t. közönséget értesítjük, hogy a
balozsai erdőben a faeladás .megkezdő
dött Kapható gyertyán-, cser- és tölgy
hasáb; továbbá kemény dorong és tuskófa.
Bővebb felvilágosítást az erdész ad az
erdőn, kinél a fá fizethető.

Geist Lajos és Fiai

J á n o s h á z á n ,
c o m f o r t t a í
K i t ű n ő

±t
Egy használt, de ki
tűnő karban levő

a

F ő - t é r e n ,

berendezett

k o n y h a ,

b o r o k .

SZOMBATHELY.
1 ±

KOzponti szálloda, kávéház és étterem
a

e l e g á n s

v a l ó d i

F i g y e l m e s

l e g n a g y o b b
s z o b á k k a l .

b a l a t o n m e U é k i -

k i s z o l g á l á s .

F é n y e s , .

fcáve1mz~a"7kft^

S Z É P L I G E T I

S A M U ,

s z á l l o d a t u l a j d o n o s .

kerti fecskendő
(hydnonette)
megfelelő hosszú kender
és spirál tömlőkkel, eset
leg trágyái és szivattyúnak
is használható, jutányos
áron eladó.
Cila i kiadóhivatalban
T T

T T

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

SZÍJGYÁRTÓ NAGY MIHÁLY

A t. hö Igy közönség b. figyelmébe.
Van szerencsém a t

Párisi

Nagy

b. tudomására hozni,

Afttlrti

fiókttlipi

vezetését átvettem. — A mai kor igényeinek
óriási választékban raktáron találhatók:

megfelelően

állandóan

Női kalapok, gyermek-, fin- és leány-sapkák, gyermek- és' leány
ruhák, blousok, -tljak. kötények, fátyolok, kész és kezdett kézimunkák,
mindennemű kézimunka-anyagok,

kötő

himző-pamuk

és minden e

azakm.-ian vágó cikkek.

Himzö
Női

elónyomda

kalapok

chablon

átalakítását

j után

é s rajzok
yos

Kérem, hoj:y b. bizalmukkal megtisztelni
szerzése végett szerencséltetni szíveskedjenek.

'áron

után!
eljjállalok.

és szükségleteinek be

Fö célom a pontos él szolid kiszolgálás!

FELSÖSEGESD, (Somogym.)

I M M 6 M 0 6 M M 4

ttölgykózönség

hogy Pápán, a Kossuth Lajos-utca 68. sz. a. levő

Pápa. lttOP

,

-

Teljes tisztelettel

Újhegyi Mihályné
szül. Oiiterreicker Ser aha.

ajánlom a kilünó hatásról ismeretes

Erényi Béla-féle

DIANAKAPHATÓ:
40 filléres, 1 és 2 K-ás Öregekben

S I N GE R SÁNDOR
kereskedőnél, JÁNOSRÁZA.

Eredeti svéd gyártmányú

né

Bollnd8;s nyersolajMotorok és Lokoixobüok.
Legolcsóbb tízem már kis motoroknál ls.
Köjteég 12 HP motornál évi 3000 munkaórára:

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

Fratelli Deisinger
fiumei cégt

BUDAPESTEN

Rolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca.. 1260 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona, Gőzgépnél szénre és fütöre ca. ÍWOO korona.
Tehát á Rolinders motor ára teljesen kifizetődik az elért megtakarításban.
6a. 4,'/, év alatt benzinmotorral szemben, ca. 3.V, év alatt gőzgéppel szemben.
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez^ nem kell gépész. — Könnyen
kicserélhető alkatrészek. — Gyors ü<.embehelyezés. — Robbanás nyersolajnál
kizárva. — Csekély h.ltöviz-fogyasztás. — Önműködő központi kenés. — Legjobb
hajtóerő bármely üzemhez. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is szállítunk.
•i 'Rcfrrarciii'Ul,
ssakt:er'>' MvCaftmitaa likai, ismeitctó
proap.ktusokkal s ajanlatokkal dijmcn e* i stulgálunk
f • — —T . - — — — I • • —
p .... r • p* ™ i v* I | I I I <.
lipraktár és máizakl
Motor o s t i a i }

Schvarcz József és Társa, .

BUDAPEST, V á c l - k ö r u t

a királyi bérpalotában:
-

Nv. D-nksrevé. -CelMom'ilk.

Taviralcim:

USXÓ,

Budapest.

26.

Iroda.
I1

