
T á r s a d a l m i és h e l y i é r d e k ű het 
ELŐFIZETÉSI ÁS: 

~ Egyet u á m ára 20 fillér. 
Wwfllt.tAv • ~' JK |mL.—' 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
y ^ r . M A R T O N A D O L F . 
i * . ÍN<v « Főmunkatárs: 

A lap aaelkml -é l té t i l le t i költemények ás 
elcililelciek a i lcrkt , i ló«Khei intélendoa. 

MEGJELENIK MINMÉ^SÁRNAP. 
_ - a. 

• y i i i - i e r torrn -41 tuiár. 
airáatái.k uiyiáf sssrlst N Ó V Á K P Á L . i y 11— I M I M — — — 

M tülárárt kap hala 

Pünkösd. 
Titkos jel rajzolódik az égen és az 

apostolok érezték a Szentiélek szárnyá
nak lebbenését. Ez az "égi jel, ez a 
azárnylebbenés megerősítette az ő 
hitüket és megihlette csüggedő* sziveiket. 

Az emberi léleknek, amikor el
csügged, biztatásra van szüksége, hogy 
uj erőre kapjon, s el ne veszítse hitét 
az élet egyhangú, siváron pergő nap
jaiban. 

A magyar nép ezer sebből vérzik. 
Tépett reménységgel, csalódott szívvel 
i l l a népek áradatában, s csak a rég
múlt idők jobb napjain merenghet, mert 
a jelene sivár és a jövője kilátástalan. 

Mögötte, a mull idők távolában, 
még itt-ott lát egy-egy napsütötte mezőt, 
egy-egy virágos rétet vagy árnyas erdőt, 
de előtte kopár, magas hegynek szögellik 
az ut, a nem láthatja mi van bércen túl. 

Reménységei, amiket szeretettel 
melengetett szive mélyén, egymásután 
eltünedeztek, s ha a csalódás nagy 
terhével útnak is indul a meredek 
hegyi, oton, alig egy-két lépésnyiről 

visszabukik a mélységbe. Sziszifuszi 
mnnkát végzünk: a hegytetőt, amely
nek ormáról szebb jövő biztat, talán 
sohasem fogjuk elérhetni. 

Nem elég. hogy kicsinyek és sze
gények vagyunk, még egymással is 
marakodunk. Kicsinyes dolgokra paza
roljuk az erőinket s ha nagy dologra 
kerül a sor, ernyedten hullanak alá a 
karjaink. Tervszerűtlenül és céltlanul 
végezzük nap-nap után a megélhetés 
robotját és Kárpátokról az Adriáig 
nyüzsgő milliók közt nincsen egyetlen

jegy, akinek kezébe adhatnók a vezéri 
pálcát, mondván: Tebenned megbízunkI 
Vezess minket, és mi követni fogunk! 
Nincsen egyetlen egy; akinek minden 
kísértést Magvető minden egyéni vagyat 
hazafisága, hatalmas elméje és tüzes, 
lelkesítő szava aléltságából felrázná ezt 
a sokat zaklatott népet éa bátor kézzel 
megmutatná azt az utat, amelyen ha
ladnunk kell, hogy el ne vesszünk. Ha 
valahol, bármely rejtekén az országnak, 
felbukkanna a nagy. mindent betemető 
szürkeségből ez a fényes, tüzes elme, 

amely világitana és melegítene, nem 
kellene félnünk a jövendőtől. Köréje 
gyülekeznénk, áhítattal hallgatnók cso
dásan csengő szavát és utatlan utakon, 
járatlan erdőkön, vizmosta partokon 
követnék őt, a merre vezetne. 

De addig, amíg ez a tünemény 
meg nem jelenik valahol, addig, amíg 
e nagy szellem szárnyának lebbenését 
nem érezzük, verejtékes homlokkal, 
tövisek-vérezté lábbal céitalanul fogunk 
bolyongani a lidércekkel teli puszta
ságban. =-_' 

Itt-ott feltűnik egy ingatag, 
kető fény. Utána rohanank Azt hísz-
szük, az az igazi. És mocsárba vezet. 
Lidérc-tüz volt, amely vesztünkbe csá
bit. Óvakodjunk ezektől a csalóka ttizek
től, amelyek ideig-óráig ragyognak, de 
sohasem melegítenek. Az apostolok erős 
hitével, rendithetetlen bizalmával kell 
bírnunk, hogy akkor, amikor a hajnali 
égen-feltűnik maid az igazi, ragyogó és 
melegítő fénysugár, térdre boruljunk és 
ájtatos suttogással, erős hittel és meg
győződéssel rebegjük: Ez a Szentlélek! 

TÁRCA. 

A* esaelös. 
— Jánosban é> Vidéke eredeti tárcája. — 

Irta: I.Ták Tát. 

A vasárnap délutáni vecsernye véget 
ért. A nép a hűvösebb helyeken, a fák, a 
hasak árnyékában csoportokba verődött és 
pipázgatva beszélgetett, évődött Mi pedig 
Józsi bácsival, — a Szentkereszty bárók 
kasznárjával — elindultunk, hogy a búzatáb
lákat, melyek holnap kerülnek kasza alá, meg
nézzük. 

A nap, — mely perzselő sugaraival már 
reggel óta égette a füvet, mezőt, földet, min
dent, - még mindig forrón tűzött alá. Az 
utmenti fák poros levelei bágyadtan, élette
lenül csüngtek alá és csak akkor mozdultak 
meg, ha néha-néha meglibbent a szellő. 

Mi ugyan a házak árnyékában halad
tunk, de -méjj ott is rekkenő volt a hőség. 

Mikor odaértünk a falu végére, szembe
jött velünk egy sápadt képű, zavaros tekintetű 
megtört ember. A kezében vadvirágokból font 
koszorúi tartolt s amig el tipegett mellettünk, 
Nylon dörmögött valamit 

t? — kér-— Ki ez a szánalmas 
deztem Józsi bácsitól. 

— Kovács Pista. Eszelős szegény — 
felelt Józsi bácsi. 

— Mióta eszelős? 
— Vagy 10 éve már. 
— Hogyan lett eszeles? 
— Hogyan? Nagy sorja van annak, 

öcsém. De menjünk csak, majd az oton el
mondom. 

A falu már elmaradt mögöttünk. Józsi 
bácsi belenyúlt a fehér vászonkabát belső 
zsebébe és egy jókora szivartárcát húzott elő. 

— Gyújts rá, Öcsém. Itt már szabad. 
(A nyári hónapokban ugyanis tilos a falun 
végig menni égő szivarral, mert könnyen tűs 
támadhat az eldobott szivarvégből.) Amig el
méseiéin az eszelős "Pista ""törtéBetét, addjg 
tán ez is eltah. 

Rágyújtottunk és vígan pöfékelve halad
tunk a poros, napsütött tagolón. Jósai bácsi 
meg elkezdte: • - ' " . 

— Szegény szülőktől származott ez a 
Kovács Pista. Nem volt egyebük, mint az ai-
végen egy kis házak, meg a ház végében egy 
kis foldjak, de azért megéltek belőle tiszte-
ségesen. Még 8 éves sesa voh a kis Pista 
amikor édesapját elvesztette. Árván maradt 
és kenyérkereső hiányában szűkösen éldegél
tek Özvegy édes anyjával. Mikor kimaradt az 
iskolából, — ahol tanítója szerint az első 
diák volt, — akkor as édesanyja mesterségre 
adta. Balogh János, a falu egyetlen kovács-
mestere fogadta magához. Ott növekedett 
fel. Tizenhét esztendős korában már felsza
badult legény volt De azért nem hagyta ott 
Balogh mester uram házát, hanem tovább 
dolgozott nála, mint legény. Nem minthogyha 
ezt a műhelyt olyan nagyon megkedvelte 
volna, hanem, mert volt a mester uramnak 
egy ÜzenOt éves kis leánya, ak(yel hacsak egy 
szót i s vallhatott, a szive épp, hoey csak ki 
nem ugrott a helyéből. Balogh Júlia, a mes-
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N y á r o n . 

'Süt a nap. Meleg Van. 
A hőség fullasztó 
És milyen nagy por Van, 
Igazén borzasztó! 
Nem mehet az ember 
Utcára se mér most f . . . 
— Az „Urak" akarják, -
öntözik a várost. 

A nap perzsáidén 
Tüz le a határra. — 
Bárcsak a jó Isten 
Esőt adna mára. 
Silány lesz a gabnánk 
A máskor bő termő . .-. 
— Imádkozik a nép, — 
S hull úditő eső. 

ásabb 
A nép kivánsága . . , 
Utca öntözésnél 

könnyhullása. Az á k< 
Nóvák Pál. 

H 

— Az „Urak" akarják, 
A por kellemetlen . . . 
— A nép- Imádkozik, 
Hogy kanyar* lágyan . . 

Heti krónika. 
A főszerkesztő távollétében a szerkesz

tésért — így a mai számért is — Novak 
Pál felelőt. 

Gyermeknap. Június hó 2-án folyt le 
Celldömölkön a gyermeknap: A »Korona« 
vendéglő kerthelyiségében megtartott és tánc
cal egybekötött tombola-estély is szépen jö
vedelmezett, valamint a kereskedők is csinos 
összeget juttattak a szegény gyermekek jav ira. 
Jánosházán, mint értesülünk csak a r. kath. 
népiskola gyermekei adakoztak a gyermek 
védelem céljaira. Hogy a nagy közönség mért 
nem fordított figyelmet e nemes célú gyűj
tésre, azt tudni nem igen, csak gondolni lehet. 

Hajós István öngyilkossága. A lánci 
állami tejgazdasági szakiskola szenzációja, 
Hajós István öngyilkossága élénken foglalkoz
tatja Sárvár lakosságát. A városban általános 
a részrét a szakiskolai igazgató tragédiája 
Iránt, amelyet arra a fegyelmi vizsgálatra ve
zetnek, mit egy kicsapott tanítvány följelen
tésére indítottak az igazgató ellen. A fegyelmi 
eljárásnak valami pénzkezelés a tárgya,, s ez 
keserítette el a azargalmas és ügy buzgó igaz
gatót. A fegyelmi eljárás már a végéhez kö
zeledett, a napokban nyert elintézést. De az 
önérzetében vérig sebzett igazgató nem tudta 
megvárni a fegyelmi döntés végét, amelyről a 
sárvári hercegi uradalomban azt hiszik, hogy 
kedvezőtlen lett volna az igazgatóra nézve 

rövid port csiuált az ügyből éft égy joi irány-
zott revolverlövéssel véget vetett életének. 
Nem irt egy szót sem arról, hogy mért kö
vette el tettét, családjának nem szólt felöle, 
de a fegyelmi küszöbön álló elintézés., a 

golyó és a fegyelmi közölt való kapcsolatot 
kétségtelenné teszi. A vizsgálatot a napokban 
megtartják Láncon, dacára annak, hogy an
nak sorsát végérvényesen elintézte a revolver-
golyó. Az öngyilkos igazgatót Ettingshausen 
Kálmán dr. szolgabíró és Hinrichs Sándorjá
rásorvos orvosrendóri vizsgálata után tegnap 

tették el a lanci major temetőjében. A te
metésen jelen volt az elhunyt édesanyja, 
Hachl Lajos az országos dalosszövetség elnöke, 
az elhunyt testvérbátyja, azonkívül Maróthy 
László, Masáth Mihály és a hercegi uradalom 
több tisztviselője. 

Tanitógyülés. A .Szombath'ely-Egyház-
me yei Tanitó-egyesOlet-nek jánosházai köre 
Vásáros-Miskén tartja meg a tavaszi közgyű
lését folyó hó 9-én. A közgyűlés helye erede
tileg Kaid volt, ahol Illa Antal tanítónak 50 
éves jubileumát is megülték volna, de a jó 
Isten másképp határozott. A jubilálót még a 
jubileum előtt kiszóllitotta az élők sorából, 
így változott meg a közgyűlés helye. A gyű
lés tárgysorozatának érdekesebb pontjai Koncz 
Rezső bögötei tanító >Kikaszöbölhető-e a 
testi fenyíték az elemi iskolából ?« cimü ér
tekezése és Gyarmati Béla keresztúri tanító 
•Gyakorlati tanitás«-a lesznek. 

Oyenge vásár. A június hó 1-én meg
tartott országos vasárunk nagyon gyenge volt 
mert dacára a kedvező időnek, a mezei mun
kával foglalkozó nép jobbára oda haza ma
radt Az állatvásárban sok volt az eladó és 
kevés a vevő. 

tar uram kis leánya, meg szívesen szóba ál
lott vele, mert tetszett neki a derék legény. 
Bej, de nép egy pár volt öröm volt rajok 
nézni, amikor kiadottak a kapóba évődni. 

Telt, mnlt az idő. 
Kovács Pista egészen megemberesedett, 

Júliából pedig nagy tény lett 
— Itt az idő — érezték a fiatalok, — 

hogy egymáséi legyenek. 
Kovács Pista nem sokat ceremóniázott, 

hanem felvette az ünneplő ruháját beállított 
Balogh mester uramhoz és rövidesen megkérte 
Julii kt«*«- Párasa, a 
sem akart a dologról. 

— Én nem kodisnak neveltem a lányo
mat Szerezz öcsém előbb valamit, hogy,le
gyen miből eltartani a feleségedet, akkor 
majd kérheted a leányomat, előbb nem — 
pattogott a mester uram. 

Kovács Pistával nagyot fordult a világ. 
Kábultan támolygott ki a szobából. Az utca
ajtóban találkozott Júliául Hirtelen egy gon
dolat villant meg agyában. Odalépett a lány
hoz. Meglógta a kesét, hosszan belenézett a 

és as indulattól reszketve kérdezte': 
— Julit 1 Szeretsz? 
— Szeretlek. 
— Hat ha én most elmennék messze-

tájra és néhány év múlva mint gaz
dag ember térnék vissza; hát akkor szeret-

» í 
Szeretnélek. 

— Várnál-e rám, ha elmennék e tájról? 
— A világ végéig is várnék rád. 
— Most már nyugodtan megyek. Isten 

veled. Nemsokára eljövök érted 
Egy hosszú csók, egy forró ölelés zárta 

be a beatedet és azután elváltak. 
Másnap már Idegen országok földén 

száguldott Kovács Pista a prüszkölő vaaparí-
páján Egy uj világ felé/ amely tol van a 
tengeren, ahol a munkást jobban megbe
csülik, ahol az boldogul, aki dolgozik, ahol a 
szorgalmú munkát szerezhet egy kis vagyont. 

mester prtm hallani I Bstógh Julit psdig könnyező tsemmel msren-
gett azon, hogy vájjon viszont látja-e még az 
ő Pistáját 

Az idő gyors lábakon szaladt 8 év 
múlva Kovács Pista már csinos kis vagyon
nak volt az ura. Nem csoda, hisz éjjel-nappal 
dolgozott és amellett takarékosan élt 

Pénze az volt stég, de az egészsége sz 
tönkrement Teatét a nehéz munka, lelkét 
pedig az örökös sóvárgás, s honvágy megölte. 

Mikor látta, hogy s nehéz, testet-lelket 
ölő munkát már nem bírja tovább, akkor útra 
kélt hazafelé, akkkor már, — távozása óta -4 
negyedszer lombosodtak a fák, negyedszer vi
rultak a rózsák, negyedszer ringatódzott a 
tavaszi légben a mezők kalásztengere. 

Gyönyörű, napsugaras tavaszi nap volt, 
amikor haza ért a falujába. A falu kihaltnak 
látszott A nép Vünn dolgozott a mezőn. Ko

vács Pistának nem is Unt fel ez as üresség. 
Álmodozva haladt az alvégen és megállt egy 
kicsike ház előtt Remegő keze félve nyúlt a 
kilincs után, és meggyötört szive hevesen do
bogott Félt belépni Nem tudta, hogy amigő 
távol volt; tnl a tengeren mi történt azalatt 
édesanyjával? Él-e még? — Végre mégis be
lépett Alig tette a küszöbre a lábát, megállt, 
mintha leszögezték rolna. Az udvaron idegen 
arcokat látott Meghökkent 

— Kérem nem itt lakik az özvegy 
Kovácsot? Kérdette egééi otíkéiileleuttL 

— Itt lakott, de most már a temető
ben lakik, — volt a szomorú válasz. 

Mint egy alvajáró, ugy támolygott ki a 
házból szegény Kovács Pista, ő maga sem 
tudta miért, de ment egyenesen a temető felé. 
Ott leborult két kis sírhalomra és csendesen 
zokogott. Zokogott tokáig. 

As erős lelki rázkodtatas, mit a nem 
várt csapás egészen kimerítette. Bágyadtan, 
ingsdozvs ment, vagy i.em is ment, hanem 
vánszorgott be a falsba. A falu közepére érve 
a templom előtti kútnál egy menyecskét pil
lantott meg. Oda ment hozzá ét megkérdezte 
a menyecskétől: _ 

— Ismeri s Balogék Julis lányát? — 
— Mar, hogy ne ismerném, — felel a 

menyecske, — csakhogy az nem lány már 
hanem asszony. A biró fia vette el vagy fél 
éve. — 

— Kovács Pistát e szókra mintha a 
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EHogott ci|áiykaraváa. Mióta a kóbor 
—cigánynén, vpeaélyczleliii lezdte a békés nép 

vagyon- és életbiztonságát, azóta csendőreink 
sokkal éberebben figyelnek a cigánykaravánok 
működéseire. Ahol a legcsekélyebb kihágást 
elkövetik, ott rögtön nyakon csipik őket és 
viszik a dutyiba. A jánoabázai eseudőrörs 
parancsnoka is egy 18 tagból álló karavánt 
csípett el a folyó hó 3-án, amikor tiltott há
zaláson érte ökeu Mivel csak egyedül volt 
Jánosházéa az Ő.sön, tehát a rendőrség egyik 
emberét vette maga mellé és azzal együtt 
hajtotta el a csupa férfiből álló cigánykara-

Z". Tant CbUdOmOlkre, a bíróság börtönébe. Nem 
győzzük eléggé dicsérni az ily gyors intézke
dést, hy legalább nem tudnak semmiféle 
bűnt elkövetni e züllött'népek, mert mielőtt 
tehetnének valamit, már el vannak toloncolvá. 

Vörös k a k i l . Június hó 2-án félrevert 
harangok kougása verte fel Devecser csendjet. 
Mire a nép megjelent a tűz színhelyén, addigra 
már 16 ház lángban állolt. A tűzet nagy so
kára-sikerűit eloltani, A kár jelentékeny. 

Kertnieenyitái. Pünkösd vasárnapján 
nyil meg Dev ©cserben a >Polgári Lövölde, 
keálhelyisége, amelynek épületeit Gróf Lajos 
földink építette. 

l a utcák oatóiése. Szerkesztőségünk
nek az utcák öntözése erdekében megindított 
mozgalma, amint látszik, eredményes volt, 
mert amint értesülünk, az öntözést a héten 
megkezdik. 

Ingyenes népoktatás. A képviselőház 
jun. 2-ikai ülésén terjesztette be Apponyi Al
bert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről 

' és a gazdasági népoktatásról szóló torvény
javaslatokat. Az ingyenes népiskolai oktatás
ról szóló javaslatnak legnevezetesebb szaka
szai igy szólnak: Az állami,' községi és hit-
elekezeti elemi népiskoláknak ugy minden-

villám ütötte volna meg. Az amúgy is fakó 
arca mégjobban elsápadt, az ajka, a kese, 
majd pedig az egéss teste remegni kezdett. 
Gyenge kesével hiába probilt bele kapaszkodni 
a kot kávájába, elfúló horgéasel erőtlenül 
összeesett. - -

— Olt szedték Osssze a kut mellett 
szegény Kovács Pistát és a városi kórházba 
vitték. Közel 6 hónapig kezelték mire fel
gyógyult. 

ttj f n k a tsatét bfctáÉ mffn<>rvtMD\ 
a lettét nem. Bméje a kiállóit izgalmaktól 
örökre elborult 

fis most i u él köztünk mint egy élő-

Már hazatérőben Toltunk, amikor 
Jósai bácsi befejezte Kovács Pista szomorú 
történetét. 

Már a nap is lebukott tüzes fejével a 
tiszta mennyiségről, és csak halvány pírja 
látszott még a láthatár peremén. A susogó 
esti szellő egy távoli pásztorfurulya szomura 
hangját hozta felénk. Elérzékenyedve, szótlanul 
haladtunk a falu felé s a mikor megcsen
dült a kis templom harangja estimára, aj
kunk önkéntelenül egy fohászt kezdett rebegni 
a szegény Kovács Pista elborult lelkéért 

najTi^mjnt a l xnit a* 
teljesen ingyenes, akként, hogy e népiskolák
ban sem a tandíj, sem a harminc ti 11t-t es já
rulék nem szedhető. -Mindezekben az iskolák
ban legfeljebb Ötven fillér beiratási dij szed
hető az iskolába fölvett minden egyes tanuló 
után, de csak oly feltétellel, hogy ez kizáró-
lag az iljusági és tanító szakkönyv ár gyara
pítására fordittassék. A szegénységüket iga
zológyermekek e beiratási dij alól is fölmenten -
dők. Az ismétlő tanfolyamban és a gazdasági 
népiskolában beiratási dij sem szedhető, A 
községi és Intfelekezeti iskolaföntartoknak ké
relmükre az áll m kárpótlást ad ama bevé
teli csökkenésért, amelyet az elemi népisko
lai oktatás ingyenessége maga után von a 
jelen törvény életbeléptekor már fönnálló mind
azokra az iskolákra nézve, amelyek a tanítói 
fizetés és korpótlék kiegészítése céljából kért 
állami segítés engedélyezésére nézve, amelyek 
a tanítói fizetés és korpótlék kiegészítése cél
jából kén állami segítés engedélyezésére 
nézve megállapított föltételeknek eleget tesz
nek. Ama tan- és fölvételi dijak kárpótlásiul, 
amelyek nem tartoznak a tanítói javadalom
hoz, ugyancsak évi állami segélyként az az 
Összeg jár, amely megfelel az illető iskola 
1806. tanévi költségvetésében ilyen dijak cí
mén bevételként előirányzott Összegek egy 
évi átlagának. Minden olemi iskola fon tartója 
köteles az elemi iskola hat évfolyamát elvég
zett minden tanuló részére magyar nyelven 
kiállított bélyegmentes végbizonyítványt adni 
Az iskolaiba tartónak azonban jogában áll e 
bizonyítvány rovatait a magyar nyelv mellett 
hasábosán az iskola tannyelvén is kitölteni. 
Hasonlóképen végbizonyítványt kell adni az 
ismétlő-iskola három évfolyamát végzett min
den tanulónak. A törzskönyvet is magyar 
nyelven kell vezetni, de a rovatok kitöltésé
nél a magyar nyelv mellett az iskola taní
tási nyelve hasábosán használható. A jelen 
törvény az állami elemi népiskolákra vonat
kozólag as 1900 évi szeptember hónap else- | 
jen, a községi és hitfelekezeti elemi népisko
lákra vonatkozólag pedig 1910 évi szeptem
ber hónap elsején lép érvénybe. 

Évzáró vizsgák. A rom. kath. elemi 
népiskolában folyó hó 11-én d. e. a I I , d. u. 
az I a), I b\ 12-én d. e. a H l , d. o. pedig 
a IV,-V,-VI. osztályokban less vizsga Az izr. 
elemi iskolában 20-án héber tárgyak, 21-én 
d. % as m. ssaáa á. a. ea ¥ ¥ 1 uwl, 99 én 
d. e. a III.-IV. osztályokban láss vizsga. 

A nmwtkékmk wm szabat' < 
•yezal. Zalámegye uj szabályrendeletet álla
pított meg, mellyel a 16 éven aluli gyerme
keket eltiltja a dohányzástól. A szabályrende
let megtiltja, hogy a gyermekeknek dohányzó 
ezközt, dohányt vagy gyufát adjanak. Aki ezt 
a tilalmat megszegi, 100 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. E tekintetben a 
szülők és gyámok tartoznak felügyelni és ha 
mulasztást követnek el, szintén büntetendők. 
OdvOs volna, ha nálunk is eltiltanák a gyer
mekek dohányzását. Mennyivel kevesebb volna 
a beteges gyerek és mennyire! kevesebb volna 
a tüzesetek szám . 

Fogorvos Jaaeshátaa. Fodor Lajos a 
chichágói egyetemen végzett fogász városunkba 
érkezeti a működését a Központi szállóban 
megkezdte. Fogad: d. e. 8—12-ig, d. u. 2 -5-ig. 

Halálos automobil elgázolás Pápán 
gróf Szapáry Pál automobiljának vezetője, 
Molnár Gyula elgázolt egy kis négyéves le
ányt. Az automobil a kis leány fejen ment 
keresztül,- aki röglön meghalt Az automobil 
egy percre megállott de csakhamar fékevesz
tett iramot kellett venni, mivel a halálossza-
renosétlenség láttára a lakosság fenyegetőleg 
közeledett A pápai rendőrség táviratára azon
ban Sorok újfalun a csendőrség az automobilt 
fol tartóztatta; Molnár a kihallgatás során I * - -
ismerte, hogy 0 gázolta el a kis leányt, csak
hogy Önhibáján kívül. Molnár ellen megindí
tottak az eljárást 

bathelyea. 
itásügyf ál-Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi 

lamtitkár felhívására a Szombathelyi Nemzeti 
Szövetség szombati közgyűlése elhatározta, 
hogy a szabad líceum keretében a folyó év
ben már megnyitja a mukásgünnáciumot 
oly iparos munkásifjak részére, kik as ipar
iskolát sikerrel végezték. A tanfolyam három 
évig tart és végérvényes bizonyítványt állit 
ki á t iparos-akadémia leendő továbbképzése 
céljából. . — 

Sárguló szolok. A szőlők sárgulásának: 
a krolozisnak több oka van. Nálunk a Bala
tonvidéken legkivált a talvj nagy méaxtar
talma as oka Az idén is sok sárga levelű 
tőkét latunk. A betegség ellen vasgaiiocal 
védekezzünk. Leghelyesebb az oldattal való 
adagolás, a mikor egy tokere ha as négy 
évesnél fiatalabb: «/, kg, ha idősebb 1 ' kg. 
20—267t-os oldatot a töke koré doronggal 
fórt 90—86 cm. mély lyukakba öntünk. A 
szőlő levele 8—10 nap alatt már megzöldül. 

A selyemteayósitósi felügyelő ké
relme. Gyakran megtörtént, hogy a selyem-
tenyésztési felügyelőségtől a kiküldött alkal
mazottak előlegeket és egyéb pénzösszegeket 
vettek fel, ami egyrészről zavarra adott okot, 
mistésit visszaéléseknek lehetett esetleg szülő 
oka. Mindezen kellemetlenségek elkerülése vé
gett a felügyelőség a szolgabírói hivatal utján 
figyelmezteti a községi elöljárókat hogy bárki 
szálljon ki a községbe, neki 
ne adjanak á t 

Azt beszélik . . . 
A l t beszélik, hogy egész János

háza nyaral. 
Azt beszélik, hogy az Öreg me— . 

cske is megnyalja a s ó t , ^[^3 
Azt beszélik, hogy némely ember, 

ha reggel megy haxa, akkor iromá
nyokra van szüksége, -y 

Aat beszélik, hogy pémely hoeaxa-
farasi menyecske az alvégre j i r éa 
mégis a felvégrOl kerül haza. 

Aat beszélik, hogy Jánosházán 
azért nincs betegemért a. doctor. für- -. 
dón van. 

Aat beszélik, hogy mostanában 
keveset beszélnek. 

• 

— 1908. június 3-án. — 
SaUmymr Rudolf jtl—iém 

Basa 99-20 92-40 korona. 
Rozs 18-40 18-60 » 
Árpa '•• lé"— • 
Bab 14-- > 
Tengeri 1 4 - » 

pr. 100 kgrm. 
Kevés hozatal, irányzat szilárd. 

Kiadó ÜSS •• „Otthon" kavéháa n y g s g S á s C s 

Bővebb ertesHétt ad s kiadóhivatal. 
" I — \ .. • 



A: 

4. okUl. Jánoaháza és Vidéke 23. szám 

Értesítés. 
Tisztelettel értesitem a n. é. kö

zönséget, hogy helyben, egy a mai kor 
igényeinek megfelelő 

i p é s s m ü h e l y t 
rendeztem be. 

Készítek mindenféle uri-, női- és 
gyermek cipőt, úgyszintén javítások is 
a legmérsékeltebb árak mellett elfogad
tatnak. 

Vidéki megrendelések gyorsan és 
|«ml osan eszközöltetnek. 

Tisztelettel: B&ATJ1T JA. Z A B 
Jánosháza, Szabó kovács 
féle ház, Stern bőrös mell.' 

á C r 3 v ^ . « r v mm 
EredeÜ svéd gyártmányu 

W BollndOT nytrtoU]^ ^ 
Motorok éi Lokosobllok. 
Legolcsóbb üzem Bár kis motoroknál Is. 
Költség 12 HP motornál évi 3000. munkaórára: 
Bolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca. 1260 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona, Gőzgépnél szénre és fűtőre cs. 3000 korona. 

Tehát a Bolinders motor ára teljesen kifizetődik a i élért megtakarításban. 
Ca. V / , év alatt benzinmotorral széniben, ca. 8,'/« év alatt gőzgéppel szemben. 
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez nem kell gépész. — Könnyen 
kicserélhető alkatrészek. — Gyors Oiembehelyezés. — Robbanás nyersolajnál 
kizárva. — Csekély hmöm-fogyasstás. — önműködő közponü kenés. — Legjobb 
hajtóerő bármely üzemhez. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is számiunk. 

Hc(trercn. k . l , BMBSWC' felvilágosít., kkal, Iwwrtetó 
pnMpvktniokkal • •janiitokkal d í j m c n o . . uolgálunk 

Schvarcz József és Társa, ÍT^AtZ 11 

B U D A P E S T , 
TáTlr«tel» 

V á c i - k ö r n t 
OIZÓ. 

2 6. 

^ p é n z k ö l c s ö n ! 
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 korona, áll rendelkezésre 

1600 koronán felüli törzs fizetéssel biró köztiszt
viselőknek, katonatiszteknek ét napidi)ásóknak 
kötelezvényre, f a l t é MM kell! Megkeresésnél 
közlendő: életkor, törzsfizetés éa szolgálati idő. 

Jelzálog kölcsön: 
földekre' és Jó helyen fekvő értékes bérházakra 
4 0/ 0-08 10—60 évig terjedő törlesztésre. Jutalek 

utólagos. Válassbélyeg. 

Országos Hitel és kölcsönző vállalat 
BUDAPEST, VI., Iiabella-ntca' 

Telefon: 101-28. L 

SKORLA JÁBOS rózsa- és szegfű-telep tulajdonos 
ajánl direkt külországokból beszerzett ériéi vi-
r é f l B e a . tsefflket és nyakba nemesitett bokor-
rózsákat. E nagy készlet miatt egy ideig 30 

százalékot engedélyezek. 
Árjegyzék ingyen éa bérmentvei 

Több díjjal kitüntetett MOJ virágkötészetemben 
mindenféle csokrok, koszorúk mélyen leszállított 
árakon készíttetnek. — Tenyésztő telepemről 
vágott virágjaimat és begyökeresedett cserepek
ben nyíló rózsákat szegfűket, jácintokat stb. a 

legolcsóbb napi árakon szállítóin. 
Sok nemes fajú szegftimagvalmról szóló név-

árlappal készséggel szolgálok. 

S k o r k a J á n o s 
5 kelé rózsa- ét szegfti-telepe, B.-SZARVASON. 

V e n d é g i 6 á t v é t e l Jánosházá,n« 
A n. é. közönség becses tudomására hozom, hogy Jánosházán a 

„ K 0 R O N A " - V E l f D E G T L O - I S E T T E K M K T 
B S J N J 1 0 > * — Ü l a a l i t . i l i t e e i r t w ^ t e j t , 

1908. májas hó 15-én átvettem s saját nevem alatt tovább fogom vezetni. 
Iparkodni fogok a n. é. közönség legmagasabb igényeinek is megfelelni. Nagy súlyt helyezek a konyhára, 

nálam mindenkor kitűnő ízletes ételek lesznek kaphatók. Kitűnő somlyói ét balatonmelléki borok. Naponta 
friss sör Figyelmes ét lelkiismeretes kiszolgálás. A n é. közönség jóindulatát és támogatását továbbra is 
kérve maradok tisztelettel: 

Jánosháza, 1908. máj. hó. H I T T E K I f i H E 

________ a „Korona" vendéglő és szálloda bérlője. 

Családi körülményeim miatt átadtam a „KORONA"-vendéfllőt Bittér Imrének, ki 10 hónapig közmegelé
gedésre vezette mint főpincér. Midőn megköszönöm a n. é. közönség eddigi támogatását és jóakaratát irányom
ban, kérem azzal Ritler Imrét L megajándékozni. Tisztelettel 

Özv. Tóth Gyuláné 
Íiií\l6 " • ", . a 'KORONA, vendéglő volt bérlője. 

Nyomatott DinEfreve N. könyvnyomdájában Celldömölk. 


