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Az utcák öntözése. 
Évről-évre, ha közéig a nyár s a 

tikkasztó hőség elviselhetetlen, akkor 
megismétlődik ezen kérdés: »vájjon 
miként lehetne itt az öntözést keresz
tülvinni?' Tovább azonban egy lépés
sel sem mennek. Némelyek azt mond
ják: >ha nekünk öregeknek eddig jó 
volt s elég magas kort értünk el öntö
zés nélkül is, akkor jó lesz ezután is.c 
Nincs égészen ugy. Más időket élünk 
ma, mások a viszonyok ma, más kö
rülmények közt élünk ma. El kell ol
vasni a statisztikai hivatal jelentését, 
melyet legutóbb kiadott. A tüdővész 
ellen való védekezés Magyarországon 
még távolról sem oly intensiv, amint 
az kívánatos lenne. 

December hóban 6412-en haltak 
meg, a dunántúli megyék közül Vas-
vármegye áll a második helyen, itt 
114-en haltak el tüdővészben, az első 
helyen áll Zala vármegye ott 160-en 
haltak el. Ezek a számok munkára, vé
dekezésre hívják fel az embereket, a 

hatóságokat, az egészségügyi viszonyok 
javításira. Nem elég, ha a tuberculózis 
ellen az egyesületeket alakítják meg, 
hanem dolgozni kell, még pedig erélye
sen. Abban a porban van a legtöbb 
betegség csirája, mely ha felszáll a le
vegőbe, betódul a lakásokba, beszívjuk 
a tüdőnkbe, akkor akaratlanul azon sú
lyos betegséget szerezzük meg magunk
nak s a halál martaléka leszünk. 

Nyáron az öntözéssel kettős célt 
érnek el, egyrészt kevesebb a por, le 
lesz kötve az öntözés által, másrészt a 
víz a levegő hőmérsékletét atábbszállitja, 
mivel elvonja a megleg egy részét, te
hát hűvösebb tesz a levegő. .Ez min
den körülmények Közt, üditőleg, föl-
frissitőlég hat az emberre. 

A kövezés ólomlábon megy előre, 
a nagy sárnak meg van a hátránya, 
ezt elégszer kifejtettük, a talajviszonyok 
folytán itt rettentő nagy a por. Egész
séges, friss, ozondus levegő után áhíto
zunk nyáron, ehhez csak részben is, 
az öntözés által juthatunk. 

Most azon kérdés felett nem kell 

'ünődni - i - a város önt özését meg kell 
kezdeni. A mai korban a nemzedék 
sokkal gyengébben fejlett, . sokkal sat
nyább mint régen volt, ez elvitázha-
fatlan. A mai nemzedék gyengült, tehát 
minden törekvésünk odairányuljon, hogy 
a kedvezőbb körülmények közé jutva, 
erős, edzett legyen. 

Nyáron nem oly könnyű a szellőz
tetés, mint télen, pedig néha egész nap 
nyitva vannak az ablakok. A szellőzte
tés célja a lakások romlott levegőjének 
a kicserélése tiszta, egészséges levegő
vel. Télen könnyű, mert a szobában 
melegebb van mint künn, a hőkülönb-
ség folytán rövid idő alatt elég levegő 
tödül he kívülről, a circulalió elég 
gyors, a szoba levegőjét kiszorította egy 
tiszta, friss levegő. 

Nincs így azonban nyáron. Nyá
ron mindenütt egyenlő a hőmérséklet, 
azzal az öntözéssel a levegő lehűlt, 
tehát várhatjuk a levegő áramlását be
felé. Ha a kinyitott ablakokon a fel
szálló porfelleg tódul be, természetes, 
hogy a szellőztetésnek nincs célja. A 

TÁRCA. 
Hton. 

rxta : ItaSfTSl Sála. 

< - • Friss téli reggel volt, hideg és tiszta, 
fönnt a fákon már napsagarák táncoltak. A 

• kis állomási szobában ketten voltak, Gábori 
, , még a felesége. Várták a pesti gyorsvonatot 
„ - Gábori almosán pislogott a fehér vidékre, az 

-''asszony vidáman nézdegélt. 
— Most njra utazunk — mondotta ra-

- gyogó szemekkel és várta a hatást 
Gábori felnyitotta a szemét és Lágyon 

egyszerűen mondotta: 
. - Igen, újra. 

Az asszouy szemrehányóan figyelmez
tette rá,- hogy mit jelent az utazás. Hogy az 
első útjuk a nászút volt, amikor szédülve, és 

. . rózsaszinöen szálltak a piros párnák közé. 
' Azután visszajöttek még mindig mámorban 

és hat hónapig éltek elvonulva a bakonyvári 

Fő-utcában. Most lölmenuek megnézni a pesti 
világot, színházba járni éa vásárolni.* Es .Gá
borinak egy-két üzletét kell megsürgetnie a 
minisztériumban. Gábori tehát az osztály
tanácsosra gondolt, az asszonyban a nászút 
emlékei ébredtek fel. Nagy robajjal megnyílt 
az aj tó. Két fiskális jött be, meg az Areg dok
tor, Naszódi. A férfiak hangos őrömmel üd
vözölték egymást — ők Is Budapestre utaznak 
— az asszony kedvesen, barátságosan mo
solygott és tíz perc múlva a vonaton szorong-
tök H f( irrcrH ~ flitfttt —ftrfyoíöOi—Aít—*ii*lítkok 
mögül rosszindulatú szemek meredtek rajok. 
Végre bebotorkáltak egy kupéba. Már ketten 
ültek ott, a szük ketrec egyszerre megtelt 

Az asszony bátortalanul nézett körül. 
. — De fiam, hiszen az második osztály! 

Gábori nevetett. 
— -Hát persze, hogy az. Hová gondolsz? 

Nem vagyunk már násznton. 
Naszódi doktor hangosan hahotázott-

Már maga alá gyűrte* a bundáját és már ke
zében volt a kártya. Rászólt Gáborira 

k időnk 

. — Van már egy esztendeje, Laci, hogy 
nem játszottunk. De most kipótoljuk. Van 

P M Ü g . : 

Az asszony rémülten figyelte az urát 
A férfi nem vette észre e tekintetet, csende
sen telelt 

— Hogyne, Gyuri bácsi. Nagyon szí
vesen. . 

Megnyalt sz asszony arca, kis száj
szögletei lefelé húzódtak és puha tömött haj
fonalai ládáit billentek. Naszódi már osztotta 
á kártyát, négyfelé. Az egyik fiskális vissza
utasította 

— Nem játszom, sohse' szoktam. 
Az asszony hálás pillantást vetett rá. as 

ura közömbösen mondta: 
— Akkor hármasban játszunk* 
Es megindult a játék. Rohant a vidék, 

végtelen hómezők váltották h l egymást, a 
kártya csattogott és a kerekek ütötték a tak
tust. Az asszony meghúzódott az ülés zugá
ban, a tekintete as arát kereste, körülvette 
kutatóan, lankadó reménnyel és várt egy me-

a> 
• 
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nagy por miatt nem lehet I szel
lőztetni. Romlott levegőben tartózko
dunk nappal, alszunk éjjel. Levegő nél
kül nincs étet, az egészség megóvására 
első sorban jó levegő kell ezt Itanitja 
az egézségtan. 

A tuberculózisban megbetegedett
nek azt redndelik, >hogy jó levegőben 
tartózkodjék, jól táplálkozzék.* írott 
malaszt a könyvben, pusztában elhangzó 
szó a rendelés, ha a nagy közönség 

-nem-latja be, hogy jajjal tiszta, egészs 

a leghelyesebb, a legcélszerűbb a tüdő-
véss ellepi védekezésre. "„ 

Montecucoli híres [ hadvezér lelt, 
mert ezen három feltétellel ment a 
háborúba: . j j ^ f f i ; •••„">•.' 

»Pénz — pénz — s ismét pénzek«. 
Könnyen keresztül vihetik itt, ha meg
fogadják tanácsunkat. A tűzoltóság egy 
fecskendőjét jó hosszú csővel felsze
relve, állítsák néhány kúthoz, legyen 
mellette 4 ember bizonyos díjért, igy a 
nagyobb, forgalmú utcákat és helyeket 
lelöntöztethetik naponta kétszer. A reg-
geli órákban és ebéd után. 

A várost ne terhelje a kiadás ! 
Adakozá ra hívjuk fel a közönséget: 
• Az utcák öntözési költségeinek a fe

dezésére*, a szerkesztőség megkezdi 5 
koronával. A befolyó összeget állandóan 
jelezzük. 

Heti krónika. 
i 

Közgyűlési kiküldött. Az izr. hitközség j 
képviselőtestülete f. hó 8-án tartott ülésén ,' 
elhatározta, hogy az orsz. izr. tanítóegyesület
nek f. hó 19-én Kisbéren tartandó közgyűlé
sére a helybeli izr. jskola képviseletében 
Weisz Salamon htk. és isksz. jegyzőt küldi 
ki, mely célra nevezettnek az útiköltséget és 
napidijat megszavazta. 

Házasság. Deutech Ignác budapesti ke
reskedő e hó 19-én tartja esküvőjét Gűnsber-
ger Jolán kisasszony, Günsberger Móres neje 
Frisch Teréz leányával Hosszuperesztegen. 
•r A bankkamatláb leszállítása. A Ma
gyar-osztrák bank Budapesten május 0-án 
tartott gyűlése a bank kamatlábát i " ,,-ra 
szálitotta le. Ugyané gyűlés elhatározta, hogy 
a 90 koronás bankókat június 22-től kezdve 
bevonják s ujakat bocsátanak ki. 

Faráé megnyitás. A test ápolása a 
legfontosabb az egészség fentartására, ehhez 
szükséges a fürdőzés. Már tisztogatnak, dí
szítgetnek a fttrdóhaznál, hogy a máj 29-i 
megnyitásra készen legyen. 

A tífusz Szombathelyen már szünófél-
ben van, naponta 1—2 esetet jelentenek. 

Hamlett Soká töpreng. Elkésve kap
tuk a; hirt, hogy. az izr. hitközségnél az isr 
kólaszék etaöke leköszönt. Végre. Miért ily 
későn. Előbb kellett volna. A párt, melyhez • 
tartozik, a jelenlegi képviselőtestületből tün
tetőleg kivált, epugy ő is. A megválasztott' 
tisztségeket visszautasították, épugy ő is. 
Az iskolaszéknél az elnökséget máig megtar
totta. Mi tudjuk miért, átlátunk ám a szitán, 
kilátszott a lóláb, a lelem-'lázért lelte. Tud
juk jól, hogyne szó »lelenc« oly édesen cseng 
a fiilébe. akar a Syrenek dala. Van meg va 
laki széles e hazában t Kárpáloktól az Ad-
naig. ki melegebben érdeklődnék a lelencügy 
iránt, mint a lekösáönt elnök ur t Dehogy. 
Hát persze, kenyeret kap tőlük, édeset, ezért 
ragad meg minden alkalmat, hogy a helyze
tüket kellemessé, széppé tegye. Talán azért 
tette, mert kissé lassú az észjárása, nehéz a 
gondolkodás módja, mint Fábius cunclatoré, 
azért ébredt oly későn arra á tudatra, hogy 
ha az egéag_ párt hátat fordít a képviselőtes
tületnek, akkor neki sem illik ott maradni. 
Legyen irreleváns, miért köszönt le. Elvárjuk 
azonban a hitközségtől, hogy az uj elnök 
személye garancia legyen a jövőre, művelt
sége legyen és értelmisége azon a fokon áll
jon, hogy azon tisztségre méltó legyen. 

Súlyos baleset érte kedden esté Hóban 
Ur. Meer szent groti orvost, ki feleségével 
Budapestre készült. A vonat megállása előtt 
ki akart szállani írás jegyet váltani s kiesett 
a kocsiból, mikor is az arcán súlyos sérülést 
szenvedett A legközelebbi vonattal Celldö
mölkre vitték, hol I)r. (ielin kórházi orvos 
bekötözi? sebeit s folytatta útját Budapestre. 

Egy hnmorista tragédiája. Kedden 
este humoros előadást hirdetett Varsányi Béla 
vándorszínész a > Központ*-ban. Gyéren kez
dett gyülekezni a közönség, a mi a szegény 
művészre nyomasztólag hatott. Egy sarokban 
ülve, talán éppen ázon töprengett, vájjon mily 
monológgal vidítsa lel a hallgatóság kedélyét, 
egyszerre csak egy epileptikus rohamot ka
pott és leesett a székről) Akik kedélyes es
tét akartak tölteni, azok szánakozással tá
voztak azon szegény ember iránt. A szinész-
egyesűletnek kellene gondoskodni az ily beteg 
tagjairól. 

séges levegő éltet. 
Jó levegő nélkül, a legerősebb, 

legedzettebb ember is megbetegszik. 
Poros levegőt kell itt nyáron beszívni, 
az a por reárakódik, a tüdő falán, el
veszti a kellő rugékonyságát, nem cse
rélődik ki ott sem a levegő, megzavarja 
a vérkeringést. Nem táplálkozik a test 
tiszta vérrel, mert a tüdőbe jutott szén-
savos vér nem kap elég élenyt. Gyön
gül a tüdő ellentálló képessége, a por
ral odajut a tüdővész csirája, az illető 
megbetegszik, gyógyír nincs reája. Azt 
nem vitatja el senki, hogy sokkal na
gyobb örömmel tartózkodik mindenki 
nyáron is, egy jól szellőzött egészséges, 
hűvös szobában, mint egy meleg, 
bűzhödt levegőjű lakásban. 

Meg kell nézni nyáron, mily port 
kavar föl a sok kocsi, vagy mint me
nekül a nép a lakásába, mint zárják 
be az ablakokat, ha a csordát haza 
eresztik. Mint futnának az asthmás be
tegek a por elől, hogy egy ujabb kö
högési rohamtól megszabaduljanak. A 
lakás levegője tisztább, hűvösebb, ha 
öntöznek. A tüdőbe pormentes levegő 
jut, kevesebb a valószínűség, hogy va
lamely betegség csiráját szívják be; ez 

leg pillantást, egy gyöngéd mosolyt, ami azt 
jelentette: . , 

— Várj egy kicsit, Ilikém. Mindjárt vége 
és a tied l e s z e k . 

Hiába. Gábori buzgón figyelte a kártyát 
és egyetlen ambiciója az volt, hogy az öreg 
Naszódi elismerte róla: 

— 'NŐT*nem felejtetted még el. 
Már vége a fél útnak, már a kétségbe

esés-környékezi az asszonyt Tart, egyre tart 
a végtelen játék. Az asszony nem tud már 
nyugodtan . maradni. Megmozdul, áz ura 
fölé hajlik. Gábori nem veszi észre. Za
vartan szólal meg;_ 

— Laci, kérlek . . . 
Laci nem néz fel a kártyából. De felel: 

>**»- Parancsolj édes. 
— Laci, éhes vagyok — mondja az 

asszony. 
A hangja elfúló. Várja, hogy most ösz-

szedöljön a hómező, megálljon a vonat, de 
legalább is rögtön szétrebbenjen a játék. 

. De nem rebben szét Gábori most már 
felnéz és .azt mondja: 

— Igen Ilii, hisz van étkező kocsi. 
-—ía játszik tovább nyugodtan. Az asz-

szony elrémülten néz körűi. Segítséget vár 
valahonnan. Az ügyvéd, a negyedik, a ki nem 
játszik, aMpanlal 

— Bizony én is mennék uzsonázni. Ha 
parancsolja nagyságos asszony . . . 

A nagyságos asszony az urára néz, az 
ura makacs nyugalommal játszik tovább, az 
asszony rámereszti a szemét és magában 
hangtalanul kérdezi: 

— Hát eleresztene? Félesztendei házas
ság után? Magamban? Egy idegen emberrel? 
Akivel meg is csalhatom? 

Gábor mit sem tnd ezekről a viharos 
kérdésekről. Olimpusi nyugalommal oszt és 
laposan, de melegen rápillantva a feleségére, 
szól: 

— Menj édes. 

Az asszony összeszorítja az ajkait és 
válaszol magának: 

— Hát vége. Megcsalom. Már szeretőm 
vaa^Nyul a keatyűjo a tán és ránéz az ügy*— 
vedre. Csak most nézi meg. Cirmos kis szőke 
bajusza van az ügyvédnek, állán kis légy-
szakáll. Félig, már felállt, de nem lodja, mi 
lesz, jön-e az asszony. Nagyon türelmetlen 
és borzasztó félszeg és olyan szimpla, hogy 
még csúnyának sem lehet mondani. És leiig 
állva, félig ülve, aggodalmas arccal, összerán
colt homlokkal szól: 

— Bizony gyerünk nagyságos asszony, 
már nagyon éhes vagyok. 

Az asszony egészen beledől, beléaemmi-
sül a börpárnák közé. Még egy nagyol tekint 
a férfira, aztán mintha a szemével vissza
dobná a képét Mint mikor az ízetlen ételt 
kiköpi az ember. Es csendesen mondja : 

f» Nem megyek ügyvéd ur, a fejem fáj. 
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A megyegyűlési május 18-an mégis 
megtartják ezt '""y-tf/la el i r imijuu ljrju 

megtartóit rendkívüli gyűlés. 
A Balaton, a Sió es a Duna. Daráuyi • 

Ignác földinivelésügyi miniszter az ország 
közgazdaságára nagyon fontos törvéuyjavas-" 
latot terjesztett a képviselőház „elé a vízi 
utakról._A terv ltf-> milliót szán a különféle 
folyóvizek csatornázására és. hajózhatóvá té
telére, A tervben benne" vatT7 hogy a Siót 
hajózhatóvá teszik* ekként a Balatoni a Duná
val összekötik. Erről a törvényjavasiát meg
okolása a következőket mondja : 

A Balaton 80 kilométer hosszúságával 
és 10 négyszög mérföldet meghaladó vizlerü-
letével egészen különálló medencét alk 
melybe hajóvat sem bejutni, sein onnét ki-
jutói ezidőszerint nem lehetséges. 

Nemcsak a Balatonnak négy vármegyei 
felölalő vidékére hanem a Közép-Duna Szek
szárdon alul fekvő részére nézve «v-rendkí
vüli nagy haszonnal járna, ha a vízi összekötte
tés a Danával létesülhetne éskiváll a Balaton 
zalai es veszprémi oldalán fekvő kitűnő mi
nőségű ut és építési kőanyag ily módon na
gyobb vidékre nézve hozzálérhető'vé válnék, 

A Siónak hossza a Balatontól a nagy 
Dunába való torkolásáig, mai kanyargós med
rén mérve \2\ kilométer, esése mintegy Ír-
méter, amelynek legyőzésére 10 duzzasztó-
zsilip és szekrényes'kamra terveztetik a me
der megfelelő rendezésével kapcsolatosan. 
Ezeknek költsége 5,500.000 korona. 

A Sió hajózhatóvá lételével szoros kap
csolatban vau a balatoni kikötőnek kiépítése 
és állami kezelésbe u iu átvétele, mert meg
felelő kikötők nélkű) nemcsak a kívánt for
galom nem lesz elérhető, hanem a mai kez
detleges hajózási állapotokon sem lehetséges 
gyökeres változási remélni. 

Miért is ebből a célból, nemkülömben 
a Balaton-menti fürdótelepeken ~ létesítendő 
köpartok előállítására és az ott elterülő mo
csaras belyek, u. u. bozótok lecsapolásához 
való hozzájárulásra 1 millió korona irányoz-
tatik elő. 

A Balaton mentének évről évre fokozódó 
örvendetes emelkedése és az a nagy áldozat, 
melyet az ország legutóbb a balatonparti vasút 
építésére hozott, megokolná teszik, hogy ott 
egyrészt a modern igényeket kielégítő hajó
zási berendezések megtörténjenek, másrészről 
pedig közegészségei veszélyeztető állapotok 
mielőbb megszűnjenek. A köpartok építéséhez 
való hozzájárulás pe.bg az a körülmény leszi 
megokolná, hogy a Halálon vizszinét a közér
dekekre való tekintettel magasabbra lehessen 
emeli, ami a mai rbsionfök közepett nem 
lehetséges, mert a magasabb vízállás nemcsak 
a partokat támadja meg rendkívüli módon, 
amint ez kivált az 1906. évi magas vízállás
nál előfordult, hanem még magukat a fürdő-
telepeket és parti épületeket is veszélyezteti. 
Ha ez az QasTekotien** mag lesz, 
nára válik vidékünknek. 

Azt beszélik. 
. Azt beszélik, hogy a káldiak most 

Kom-z-lesök. — ^ 
Azt beszélik, hogy itt kézimunkát 

az is tanithat, aki irni, olvasni sem tud. 
Azt beszélik, hogy némely scha-

mesy leánya, ha valakit 2 frttal be 
akar csapni akkor — elájul. 

Azt beszélik, hogy itt kövér ludért 
nem kapni sovány lelencet. 

Azt beszélik, hogy egy áldott jó 
emberben az a hiba, — hogy hülye. 

Azt beszélik, hogy egy gonoszsá
gairól ismert asszony, de nem nó\ már 
szánja a lelenceket. 

Azt beszélik, hogy a héten egy 

hülye" i n á r a azódavizes m-t*R»i K. le
lencnek nézle. • ~~ 

Azt beszélik, hogy egy gonoszsá-
gairól ismert asszony. . trieri. a caelédjtt 
az ura sárcipöjét a vizben felejtette, a 
cselédjének teljesen uj cipőjét egy dézsa 
vizbe dobta. 

S. oldal. 

NYILTTÉR. 
vfc rovatban költöttekért a u c r k e t i t ö V g felelöwéget 

' nem válbU.) 

Nyilatkozat 
Kijelentem, hogy Dr. Marion A. urat, a 

neki Polgár I . barátjával küldött ama üzem
iem I >Ha azok a piszkolódások lapjában 
lóiyi,ltodnak, kikutatom, miért mondta felesége 
gyilkosnak-*, nem akartam egyéniségében sér
teni. 
*" ' Jauosháza, 19li8 május l : ; . 

Kemény Simon. 

Pro domo I 
Kemény Suuon jánosházai-ur. tanítót a 

bíróság ele á l l í to t tam ' az ellenem használt 
sértő kifejezésért, melynek közvetítésével Pol
gár István t. .tanítót bízta meg. A bíróság előtt, 
egyrészt mert tagadta még a sértő szándékot 
is, nem is ugy mondta, másrészt mert becsü
letszavával fogadta olt, hogy kijelenti est a 
•Jánosháza és Vidéke* NyilUerében, a vádat 
visszavont.,m Oly nyilatkozatot küldött be, 
mely nem felel meg azzal, melyben a bíróság 
elölt megállapodtunk, tgytheiilen azt jelenti 
ki, hogy e g y é n i s é g e i n é l sérteni nem akarta* 

nilól Megírtam atunbaa Koménynsi,-
ne haragudjék, mert a ' kisleány mellé még 
egy tanítót fogadtam, az csak számtanból ad 
helenkinl néhány órát. 

Peliuoudla a barátságot, ellenségemmé 
szegődött ez a féreg. ' 

Nem egyszer hangoztattam előtte: >az 
én gyermekeimnek tudni kell s meghozok 
érettük minden áldozatot*, azért fektetek nagy' 
súlyt a tanításra. Hát ez a csúszó-mászó fé
reg, kinek havonta itt annyit Szettem, kivel 
mindig oly nobilisán bántam, még a tárgya
láson is nem kívántam a megbüntetését, meg
elégedtem a • nyilatkozattal., a költségeim 
megtérítései sem követeltem: ez vonakodott 
otyértelmü nyilatkozat kiadására, melyre kö-' 
telezte magát becsületszavával a bíróság előtt. 
Legyen tiszta bor a pohárban. 

-._ Polgár István fótanilóval az üzente, erre 
kész volt a bíróság előtt is Polgár meges
küdni .mondd meg annak a gyilkosnak, - (L 
i . én) hogy Jánosházáról pusztulnia kell.* 
Polgár igy hozta nekem és én azonnal töb
bek elölt megismételtettem, "azok neveit fel
jegyezve átadtam as ügyvédemnek. Megje
gyezte másnap Kemény azt is: >majd meg
mutatom, mily országos botrányt fogok csi
nálni, mert zsebemben vannak az • adatok.* 
Szegény. A bíróság elöli letagadta, hogy még 
sértő szándeka sem volt. Kijelentette, hogy 
nem is ugy mondta. A beküldött •nyilatko
zata szerint »feltételesen* kutatni fog. 

A bíróság felszólítására hajlandó voltam 
a vádat visszavonni, miután nem is ugy 
mondta, sértő szándeka sem volt, ha bocsá
natot kér és > Jánosháza-es Vidéke* nyiltteré-
ben közzéteszi. Kemény nem ezt teszi, hanem 
a hozzám küldött nyilatkozatban csalj azt je
lenti ki, hogy: egyéniségeméi sérteni nem 
akarta s az üzenete ez volt: »adatokai ku
tat esetleg ellenem.* Újból fordít. Polgár sze-

és miként mondla, -kénysaoritve vagyok ez ^ Jjj m f a o k l o | u Mltoúm, k i f c n e k 

ügyben nyilatkozni 
A bíróságtól kivett hiteles jegyzőkönyv

ben vádlott Kemény Simon a kővetkezőket 
mondotta: . . , - t 

• Megjegyzem, hogy en a -gyilkos, szót 
nem sértő szándékkal mondottam, - ezennel 
becsületszavamra kijelentem, hogy hajlandó 
vagyok a főiuagánvádlónak nlyformán elég
tételt adni, hogy a Jánoshása és Vidéke cin.U 
lap legközelebbi számába közzéteszem a nyi
latkozatot aláírásommal ellátva, mely szerint 
a használt kifejezés miatt sajnálatomat feje
zem ki, annyival is inkább, mert én azzal 
Dr. Marton Adolf urat egyéni becsületében 
sértem nem akartam. 

dicsekedett az >adatokkal* melyek márzseb-
jében vannak. A nyilatkozata szerint feltéte
lesen kutatni lóg. Hát sipczli is, ezt nem 
gondolhattam. Mint tanító fogalomzavarban 
van. Ha a zsebjében van az adat, ez egy be
fejezett (mulli cselekvés eredménye, ha ku
tatni fog, ez jövő cselekvést, (jövő idő) jelent 

' A bíróság elölt kijelentettem, hogy az 
én reputaiióm, egyéniségem érdekében ne 
zárkózzon el semmiféle bizonyítási mód elől. 
Követelem, hogy azon sokat emlegetett ada
tokat tegye le a bíróság asztalára. A gyanú 
legcsekélyebb árnyéka se férkőzzék hozzám. 

üresfejű cimbilorlo talmi-igazgatóval kijelen 
teltem a •Vasvármegye* ciraü napilapban, 
hogy nem foglalkozom, hanem egyszerűen — 
megvetem. 

Kemény Simon tanítóról ugyancsak a 

gar István rotattilók elmonauu a véleményü
ket. Novak Pál a .Kemenesvidék*-ben azt 
irta Kemény Simonról, hogy meg kell nfcki 
bocsátani, meri nem tudja, mit cselekszik 

Sajnos, nekem is kell Kemény Simon 
tanítóval foglalkozni. Mielőtt a dolog érdemé
ről szólnék, előre kell egyei-mást boceájtanom. 
Midőn .lánosbazára jöttem lakni és bemutat
tak Kemény Simont, az első dolga volt a 
• Kemenesvidék* egy nagy csomó számát be
mutatni, melyben ZÓllner Ferenc jánosházai 
lakos viselt dolgai pertraclalra voltak. 2—3 
számot olvastam el, megköszöntem, nakem 
elég ilyesmiből ennyi is. > Hát ha végigolvasnám 
valamennyit, hát ami nincs leírva* mondta'ö. 
Ádáz gyűlölettel beszélt róluk, gyűlöletet szí
tott bennem is a Zollner-csaÚd iránt. Most 
uszályhordozójak. Mig két gyermekem tanítá
sát reábíztam e fizettem liavonta 64 koronát 
neki, addig alázatos, szerény, meghunyászkodó 
volt nálam, min: egy csuszó-mászó féreg je
lentkezett. Mikor- meggyőződtem arról, hogy 
rosszul tanít, másra bíztam az egyik gyerme
kem, a másik mellé felkértem még egy ta-

Nem telte a bíróság asztalára, mert nem 
Kemény Simonnal, azzal a pöffeszkedő, n , n c * T u d o , u ' . T ' J n " " 
jü cimbilorló l.Imi-igasgatóvaJ kijelen- P , , 1 , n V ^ » ********** »"*P h e l - , 

hogy belenyúlhasson a zsebébe. 
Kemény a bíróság előtt azt is mondta, 

hogy az ó közbenjárására utalványozott a 
belügyminiszter 80 karmát a lelencek nkla-

.v . J . i r r T , . ) f Y *v. . tw,n w , i . , S . . . . T . ™ a. P ~ I - I tására. Weisz Salamon m f f i P t mgOflitt. A l 

fizetnek, (koronát mondott) elfogadom, külön
ben mm 

Egyszer azt irta >szánalomból.« Mikor 
a propnziciót elfogadták, mert a lelencek egy 
évig sehotsem tanultak, akkut kezdődött a 
tanítás A kellő értékre kell redukálnom Ke
mény állításait. 

Novak Pált az irva-olvasas miatt pel
lengére akarta állítani a menhely igazgató
jának a véleménye után, holott Nováknak aZ 
igazgató egy levélben a sajnálatai fejezte ki, 
amiért az ő nevét belevonták. 

' Sapienti sat. Ismerem Lombroao híres 
theoriáját. ismerem a modem idegkórtant. 
Nem mondhatom: .óvakodjatok ettől a Ke
mény Simontól, mert egy veszedelmes gaz
ember*, haneta .óvakodjatok Mie, mert ve
szedelmes beteg.* 

Dr. Martos AáoU 
.Jánosháta 4* Vidéke < 

felelős szerkesztője. 

http://pe.bg


4 oldal. Jánosháza éa Vidéke 20.- axáin 

— — 
Apróságok. 

— - A megbosznlt lér). 
— No, megboszultam magamat fér-

— Mert nem vitt el a bálba. , 
— S hogyan bo&zultad meg magadat ? 

• — Meghívtam a mamát az ünnepekre. 

-
Jól mejy már. 

— Nos, Józsi cimbora, hát hogy meny
nyire haladtál már a három lépéses keringő-
vel ? Tudod-e már táncolni ? 

- Oh, már égessen jól megy, 
táncosnőm van mindig utániban. 

Egyszerű. 
— Mondd, mit tegyek, hogy az 

ány kosarat ne adjon. 
— Re kérdtneg 

a le-

Akkor lesz csak jó. 
— Mamácska. bocsáss engem is azokhoz 

a fiakhoz cigánykerekekel hányni. 
— Jaj, kis lányoknak aa ívm illik 

No jó, megvárom hát, mig nagy 

Értesítés." 
Tisztelettel értesítem a n. é. kö-

i sönséget, hogy - helyben,. egy > mai kor ] 
igényeinek megfelelő 

i p é n m ű h e l y t j 
rendeztem be. 

Készítek mindenféle uri-, női- és 
gyermek cipőt, úgyszintén javítások is 
a legraérsékeltebb árak mellett el fogad
tatnak. 

Vidéki megrendelések gyorsan* 
pontosan eszközöltetnek. 

Tisztelettel: BEATJN J A K A B 
.Jánooháza, Szabó kovács-3 

féle ház, Slern bőrös mell." 

Ifi.-TÓTH JÓZSEF 
érát é t ékszerész, SÜMEGEN. 
F i ó k ü z l e t : JANOSHÁZÁN, 

" (Benyö-vendeolível 

ALAPÍTÁSI ÉV: 1867. 

Jánosházai fióküzletemben minden 
szerdán é s vasárnap 

tartózkodom, mely alkalommal el-
Sadok és személyesen javítok min
dennemű órákat, arany és ezüst 
flrgyáTtirTo~TA 11 á s m e l l e t t . 
Nagy választék arany és ezüst éksze
rekben, a legfinomabb gyártmány* 
zsebórákban, fali- és ébresztő órákban. 
I Nagy választék szemüvegekben ! 

\ S HETI VA8AB ÉS VASAK ALJULOSSAL ^ 

Vevő: (kinek külseje nem sokst ígér): 
Kérek egy ezüstórái részletfizetésre. 

Órás: Sajnálom, de részletfizetésre nem 
szolgálhatok, mert egy ezüstórának az ára 
oly csekélység hogy részleteivel nem érdemes 
vesződni. 

Vevő: Akkor hát kérek részletfizetésre 
egy aranyórát 

Gabona-árai. 
— 1008. május 13-án. — 

Salzberger Rudolf jelenlém szerint: 
Búza 28-80 22-40 korona. 
Rozs 10-— 10-40 > 
Árpa 14— 1440 
Bab 1 4 - 1480 
Tengeri 14 - 1430 

pr. 10Ö kgrm. 
Kevés hozatal, irányzat-szilárd. 

^ p é n z k ö l c s ö n ! 

Eredeti svéd gyártmánya 

•*» Bolindtrs nyersolaj-
Motorok és Lokoffiobilok. 
Legolcsóbb ütem már kis motoroknál | £ 
Költség 13 HP motornál évi 3000 munkaórára: 
BoUnders nyersolaj motornál nyersolajra ca. 1960 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona, Gőzgépnél szénre és fűtőre ca. 3000 korona. 

Tehát a Bobodén motor ára teljesen kifizetődik aa síért megtakarításban. 
Ca 4,1/t év alatt benzinmotorral szemben, ca. 3,", év alatt gőzgéppel szemben. 
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Keseléshez nem kell gépész. — Könnyen 
kicserélhető alkatrészek. — Gyors üzembehelyezés — Robbanás nyersolajnál 
kizárva. — Csekély h(itő\ íz-fogyasztás. — önműködő központi kenés. — Legjobb 
hajlóerő kármely ttiemkes. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is szállítunk. 

SJstkSjaÍMWaSj a d u n 1 MriUcoiiuu kkal, KraerUti 
proíp.ktuv>kkil • aj«n Utókkal dijmcn ««. i nulgikink 

Schvarcz József és Társa, m 
BUDAPEST, V á c l - k ö r u t 26. 

korona, Ali rendelkezésre 

1600 koronán felüli törzsfizetéssel biró köztiszt-

vlselőknek, katonatlsiteknek é s napldljasoknak 
kötelezvén* re. Tiltó nem kell! Megkeresésnél 
kötlendö: életkor, tor/.stizetés és szolgálati idő. 

Jetzálog kölcsön: . 
földekre és jó helyen felwő értékes bérházakra 
4°/ 0 -os 10—60 évig terjedő törlesztésre. Jutalék 

utólsgos. Válaszbélyeg. 

Országos Hitel és kölcsönző vállalat 
A B U D A P E S T , TI . , Izabella-utca 87. 

2 -
Telefon: 101—28. 

10,000 db. 
készlet. jSsegfll te UmFj ,000 db 

k é s s i e t 

SKORIA JAHOS rózsa-.és szegfű-telep tulajdonos 
ajánl direkt külországokból beszerreU érlÉS vl-
r é f l wSL SSSfflkSt és nyakba nemesiWU Mt lT-
róz sáka t . K nagy készlet miatt egy ideig 30 

százalékot engedélyezek. 
Áftogyiíék ingyen és flértuentvefr -

Több díjjal kitüntetett nagy virágkötészetemben 
mindenfele csokrok, koszorúi mélyen leszállított 
árakon káseiWi iiitfc Tenyésztő telepemről 
vágott virágjaimat és begyókeresedea eserepek-
>>eti iryiló rózsákat szegttiket, jácintokat stb. a 

legolcsóbb napi árakon szállítom. 
Sok nemes fsju szegftimagvalmról szóló név-

árlappal készséggel szolgálok. 

S k o r k a J á n o s 
5 hold rózsa- és szegfű-telepe, B.-SZARVASON. 

Nyomatott Dinkgreve N. könyvnyomjdánába Celldömölk. 

I 


