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Zugiskola-e az állani gyer
mekek iskolája Jánosházán.
hsngoztat-

ták, hogy az állami gyermekek iskolája

Egyei M á a R10CH LAJOS lalssSS tsW
20 tUMrért kaahaté.

PÁL,

cik 16—21 J-ai értelmében való jogo
sultsága á vallás- é s közoktatásügyi mi
niszter által elismertetett volna." 68084/
1892. az r )

mtgiakola. Ennek kapósán iu is, ott is

Az 1868. évi XXXVIII t.-cikk 16 —

hangzottak el mellette is, ellene ia véle

21 S-a igy szól: „Népoktatási nyilvános

mények

tanintézeteketa

Szolgáljon e pár sor a külön

törvény által megszabott

böző érvelések megvilágítására, az ügy

módon állithatnak

nek pedig tisztázására. Ezen ügy vizs

hazában

galatánál az első kérdés az. hogy zug

tok és egyesek, községek és as állam."

iskola-e az állami gyermekek

A felsoroltak közül as állami gyermekek

iskolája?

létező

és

iskolájának

> felelet csak az lehet, hogy a jelenlegi

egy társulat. L i. a

^'körülmények között, igen.. Hogy

A törvény szeriut „zugiskolának te
kintendő mindazon tan- és neveió

inté

ki a fenntartója?

társula

Állítólag

gyermekmenhely.

A fenn Kievezett t -ezikk 16 §-a aat

miért,

azt bizonyítják a törvény paragrafusok

fenntarthatnak a

hitfelekezetek,

A népiskolai törvényeket vizsgálva erre

mondja:

„Táraulatok is állíthatnak

elemi népiskolákat, ha
előre bejelentett

a

fel

kormánynak

alapszabályaik

szerint

Amig as

délyezésével egyszerűen

enge

lehetővé tette,

addig az is kok-ál Ittast é s
megnyitás előtt

festataijáaje

legalább egy hónappal

kifejezetten, erre a célra is

tantárgyak együttesen leendő tanítása s

bejelenteni, hol az ügyet

növelése végett

fenn,

nosak lesznek, ha az illetők a felállítandó

ajánlat kíséretében esetleg

vagy

tanintézet szervezetében és

ték volna a közoktatásügyi minisztérium

hogy a fenntartók külön egyházi,

polgári községet, vagy jóváhagyott alapí szabályok mellett iskolai célra

működő

társulatot, (egyletet) képeznének, vagya
fenntartó

magánegyének

fenntartására az 1868

ily

intézetek

évi XXXVIII

t-

tantervében,

melyet a megnyitás előtt legalább

egy

a

lenni a törvényhatóság

mindazon

bemutatni

kellékeknek

eleget

tartoznak,
tesznek,

melyeket ezen törvény a megfelelő köz

Amorette.

megvizsgálva
felterjesztet

hoz. Vagy ha ez mind megtörtént, ak
kor pedig ezen

A lovászfiú két héten keresztül minden
reggel másfélóra hosszat ülte meg Amorettet,
hogy kissé ráucba szedje. A tizenötödik napon
a Dárönak kéflVé ' Kt-Htéoell kilovagolni
rajta. És egy léi órával később Összezúzott
koponyával hoztak őt haza. Amorotte ugy
Irta r.kér J.nö.
odavágta egy éles SZtkhj- tOvetie, tlOgy'O*
— J t n o i h á z a éf Vidéke eredeti tárcája. —
agyveleje kiloccsant. Harmadnapra temették.
—'Egy lovat hívtak amorette-nek. Egy
A báróné aki mindössze huszonhárom
karoséi világosbarna, selyemszőrü lovat, amely éves volt, amikor Özvegyen maradt, a tragikus
ősapa ideg volt. Egy pillanatig^ sem maradt eset után mintegy félesztendeig utazott kül
nyugton. Hol a lábait emelgette, hol a nya földön. Egy né rokonával behangolta Italiát,
kát forgatta, hol a farkát csóválta. Amorette- bánatosan merengett a szicíliai part .kon,
nek Csorba y báró keresztelte el, mert amikor egy-két könnyet hullatott a Földközi tengerbe,
a ló a kastélyába került, a legelső dolga as amikor a hatalmas gőzös ahika felé röpítette,
volt, hogy kiszabitotta magát a lovászfiú ke amikor spanyolföldre lépett, az an szine már
zéből és szilajon nekinigtatott egy kerti gipsz visszanyerte régi üdeséget. Nizzábban már
amorette-nek, amely ezer darabra törve hul mosolygott, amikor pedig.haza értetett, szebb
lott a virágágyak közé.
volt mint valaha.
Egyenesen birtokára utazott. A családi
— Az amorette! — kiáltotta ijedten
kripta ajtajában, férje oszladozó teteme fö
a bárónő.
Mire a báró csettintett egyet a nyelvével. lött rövid imát mondott azután- végig sétált
As amorette meghalt, éljeníAmoreuel a kertben, ahol éppen rózsákat nyesegetett a
ken .a. A bárónő néhány pillanatig szótlanul
Éz volt a szilajvérü paripa keresztelője.

TÁRCA.

a közigazgatási bizottságnál kellett volna

hónappal a közigazgatási bizottság utján
kormánynak

'ti

iskoláztatást a belügymi

nisztérium a 800 korona segély

A 17. § szerint „ezen intésetek nyilvá

tartatik

alakultak. -

ségi és állami tanintézetekre nézve meg
állapít.* Az állami gyermekek
iskolája
a i idézett t-.cikk 16 é s 17 fainak nem
felel meg. Vagy ha megfelel, akkor hol
van as engedélyokirat? Az, hogy a belügy-minisztérium a Jánosházán lakó ál
lami gyermekek iskoláztatására
800
koronát engedélyesett, nem lehet bizo
nyíték azon érv mellett, hogy as iskola
engedélyezett, mert iskola-állitás,
fenn
tartás
és iskoláztatás
között nagy, kü
lönbség van.
•>••'

zet, mely több gyermeknek a népiskolai
anélkül

T—•<

iskolának

benne

területén

kell
levő

össze* iskolák törzskönyvében. Ha benne
van, akkor hányadik szán

. '\ van?

nézte a hü szolgát Azután hirtelen est
kérdezte.
J
— Mi történi Amoretto-vel ?
•m
. U kellett válna hunkorai,, méltóságos asszony, azt a bestiát, de hát . . . nem
kaptunk rá engedelmet .• . . Ott van as
islállóhsaá^-T^Dei láttam, hegy a szom*s*d
birtokos alkstik rá..-. .
Ki Aa?
Szentjóbi nagyságol ur. Hogy nem félti
a bőrét ettől az állattál I
— Legjobb is lesz, ha eladjuk. Nem
akarom többé látni azt as állatott — tette
hozzá halkan a báróné.
Rövid csend következett Az emlékek
árnyéba suhant végig nesztelenül és komoran
a kert fái közöt
•
— Mondja meg as ispánnak, hogy adja
el a lovat . . . — mondotta végre a báróné
és lassú léptekkel fölment a kastélyba.
Másnap Amorette már a Szentjőbié
volt, a szomszéd uradalom fiatal uráé, aki a
terjedelmes birtokot röviddel azelőtt örökölte
nagybátyjától. Szentjóbi attasé volt a pá risi

.

Hol

vaauk

as időszaki jelentések ?

Mig sok apróbb érvvel lehetne bi
sonyitani, ami úgyis bizonyos, t. i. hogy
az állami gyermekek
iskolája
a je
lenlegi állapotában
— tugiskola.
A zugiskola pedig törvényellenes
intézmény. Az illetékes hatóságoknak (a
tanfelügyelő és közigazgatási bizottság)
kötelességük a törvényellenes,
vagyis
zugiskolákat, ha azok törvényes isko
lákká, intézetekké át nem alakulnak,
bezáratni Hogy ez meg ne történjék.

akik, nehogy a gyermekek
iskolázatla
nok
maradjanak.—szánalomból—ismét
elvállalnak a gyermekeknek ily törvény
telen uton való oktatását, akkor kérdés,
vájjon az illetékes hatóságok ismét sze
met hnnynak-e az ilyen törvényellenes
állapot láttára?
Itt az idó, most még nem késő,
gondolkodjanak az illetékes körök e dol
gok felől és gondolkodjanak állami gyer
mekek törvényes uton való oktatásáról.

A műkedvelők kabaréja.

nagykövetségen, amikor hirét vette a nagy
bátyja halálának. A testamentum öl telte
meg általános örökösévé. Szívesen szakitolt
addigi pályájával, amellyel kezdettől fogva
nem nagyon szimpatizált.
Amikor Ainoi eltet uj otthonába vezettet.
Szentjóbi gyönyörűséggel nézte a tüzes állatot
Másnap reggel már fölnyergeltette és útnak
• mitotr. »ele a 'sárréti erdő teté.*Lássan ügelett,
a virágzó, illatos akácok alatt a Szűz Mária
szobráig. Ott ketté vált az ut Szenljóbi balra
nógatta a lovát, de hiába, a makrancos állat
jobbra tartott Ostorcsapás, sarkantyuzás hi
ábavaló volt. Amorette nem tágított. Végre
is a gazdája volt kénytelen engedni. Amorette
tehát jobbra vitte gazdáját; búzaföldeken, ku
koricán keresztül vágtatott, majd letért az
országútra, még egy-kettőt kanyarodott s né
hány perc raulva megállott a Csorbay kastély
rácsos kerítése előtt.
Szentjóbi idegenül nézett szét Majd
rövidebbre fogta a kantárt és az ostorával
agyot húzott a ló büszkén i v e i t nyakára,
Amorette fölágoskodott

-Páratlan szorgalommal jártak el a gyülésekre, asm hiányoltak onnét soha,snem ke.
restek kifogást soha. hanem háttérbe szorí
tottak mindent, osak a caberé sikerüljön
fényesen. Semmi disharmönia nem zavarta
eddig a működésűket, egyetértve dolgoznak,
fáradnak, kiki Ónként vállal szerepet, .semmi
sértett önérzetről, avagy hiúságról nem esett
szó. A közérdek egyesitette őket, ledőltek a
válaszfalak, példás harmónia uralkodik a ren
dezők közt, a közönség alig várja, hogy jut.
5-ike felv rradjou.
Nem tagadjuk pedig, hogy nem egyszer
lánglelkii köhőnk, ^ etf^ft---szavait —akartuk
aposztrofálni a mi ifjúságunk miatt :
Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága?
• Avagy gyümölcs vagy te hazám ifjúsága?.
.íme csalódtunk, nyíltan bevallva, kelle
mesen. Ez alkalommal megmutatják mennyire
tudnak lelkesedni a közügyért, a népért, a
művésziért, a nemesért Már-már azt hittük,
hogy valóságos lethargikus állapotban vannak,
melyből nincs felébredés. A cabaré tiszta jö
vedelme az utcák öntözési költségének a fe
dezésére lesz fordítva. A meghívók a techni
kai okok miatt nem készek még.
Előjegyzéseket jegyekre, ugy a jegyek
megváltását már most elfogadják: Kossá Sán
dor (Kossá Gusztáv gyógyszertárában) Stern
Jenő s a szerkesztőség.
>

az iskola fenntartónak kell gondoskodni
arról, hogy az iskola törvényes álla
potba jusson. A menhely nem áldozhat
A ligetek, a berkek most visszhangzó
egy telepre annyit, mint a mennyibe
nak a szavalók hangjától, az énekesek dalai
egy uj iskola felállítása és fenntartása
tól. Készül a fiatalság a jnlius hó 5-én tar
kerül. A gyermekek iskoláztatásáról pe tandó cabaréra. Valóságos kabaréláz van
dig mégis kell gondoskodni. De hogyan ?. most itt, egyes körökben' nem is beszélnek
A hitfelekezetek nem kötelesek ezen gyer másról, az idő rövidsége miatt már nem is
mekek iskoláztatásáról gondoskodni. A lehet más a beszéd tárgya. Nem is csodál
hatjuk. Ki lesz a legszebb, kjnek a dala, ki
polgári község pedig nem képes, mert
nek a szavalata sikerül legjobban? Megnyug
az 5 százalékos iskolai adó a hitfeleke
tatásai szolgáljon előre, a próbák már kitű
zetek által már ki van merítve. Ki gon nően folynak, mindenki remekelni fog. Mi
doskodjak tehát az állami gyermekek elégségesnek tartanánk felsorolni csak a sze
taníttatásáról? Ilyen körülmények között replő hölgyek nevét, az magában véve elég
garanczia a fényes sikerre. Annyi sok szép
mindenesetre az állam.
hölgyet egy este a színpadon látni, nem kö
Hisz az 1868 évi XXXVIII. t. c.
zönséges látvány lesz. Eléggé vonzza is majd
80 §-a szerint: ».""'.". a közoktatásügyi
a közönséget, merészeljük előre megjósolni.
miniszternek jogában, tisztében áll, bár Hátha jelezzük azt is, hogy lesz melodráma,
hol, ha szükségesnek
látja, tisztán ál szép zongossjáték, kupié s végOl egy egyfel
lamköltségen, a helyi körülmények ál vonásos vígjáték. A közönség ritka művészi
tal államköltségen, a helyi körülmények élvezetben fog részesülni, elárulhatjuk még
azt is, hogy műdal és és kettős éi.ekszám is
által igényelt népoktatási intézeteket ál
lesz a műsoron, melyet megirigyelhet bár
lítani . . . "
mily magas igényli operai közönség. Dicséretet
Ha az állam nem gondoskodik is érdemelnek már előre a hölgyek, kik oly lel
koláról, az állami gyermekek iskolázat kesen karolták fel az eszmét, hogy egy jólanok maradnak, ami maga is törvény tékonycélu előadás rei.deztfoe által a varos
telen állapot. Vagy ha az elmúlt év öntöztetése egészségügyi szempontból egyszer
mindenkorai biztosítva legyen.
szerinti módon akadnak ismét tanítók,
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26. szám.

Jánosháza M Vidéke

2. oldal.

.

Kaszacsengés.

Magyar Kasza. Tudja az ég.
Mily Varázs Van benne,
Hogyha csendül, akárcsak egy
Szent imádság lenne.
A
S
A
Uj

magyar sziv> benne lüktet,
öröm, sötét bánat:
kaszának csengésében
Visszhangja támad.

Érzed hegyen, erdő mélyén.
A hol őrök csend ül.

E pillanatban halk sikoly hangzott a Amorette megint csak ott állott a Csorbay
kastély erkélyéről.
v,
kastély kapuja előtt Közel a kapuhoz, ké
Szeg tj obi csodálatos - ügyességgel meg nyelmes zsöllében gyászruhás fiatal nő ült és
fékezte a paripát, s azután kíváncsi szemmel olvasott, A lódobogásra teldadt Szentjóbi le
nézett fel az erkélyre. Egy fekete csipkeruha ugrott aT hveréaből. mjgköiniia » i » . t <w
mm él az erkély ajtajából.
hirtelen elhatározással belépett a kapun.
Ideje sem volt gondolkozni azon, hogy
— Szentjóbi " g y ö k - — monda, miközkinek az ajkain rebbent % az aggódó sikoltás, is»V»»ra*i gyönyörtfeé^l'lapadfjüY i szép •amikor megnyílt a kertajtó..ésegy inas lépett asszony arcára. Önhibámon kívül zavarom.
ki rajta.
"* Amorette az oka. Mindig idehoz, erre a
— A méltóságos assáony kéreti a nagy helyre. Különben pedig meg fogom köszönni
ságos urat, tessék vigyázni azzal a lovat, mert aggódó gondoskodását Ez az állat csakugyan
nagyon veszélyes és szilaj.
kissé vad, de remélem, hogy idővel megfékezem.
SzentjóU leszállt a lóról.
A báróné mosolygott
— Mond meg őméltóságának, l.ogy kö
Amikor óvtam tőle, csak emberi köte
szönöm a figyelmeztetést Aggodalma mélyen lességet teljesítettem. Hiszen tudja talán,
meghatott
milyen szerencsétlenséget idézett fel . . .
. Azzal kantáron fogta a lovat s elve
— Tudom, hallottam.
zette az országúiig; ott fölült" rá és haza
— És ön nem félti az életét?
lovagolt
— Erre a kérdésre nem tudok felelni,
Másnap reggel újra nyeregbe ült Ezúttal mert még sohasem gondolkoztam rajta!
szabadjára engedte a lovat. Menjen, amerre
A válasz kissé szentmentálisan hangzott,
akar. Ö maga cigarettára gyújtott é* elme de gyöngéd mosolyt csalt a báróné ajkairat
rült gondolataiba. Egyszerre
fölpillantott,
Amorette azontúl is; csaknem naponta
A

S a nayyv>áros xOrzajaban,
Ha a kasza csendül.
játszik irtu büiWs zsongás.
Vájjon mi is lehel?
S rég feledett nóták hangját
Kapja meg a lelked.

1

V
Rég feledett caendes álmok.
Túz, mely már nem lobban,
S mégis, mégis érzed, a azW
Hevesebben dobban.
.

szép szárakkal^m. gköazönte Nagy Sándornak a Balatonhoz. Tekintettel a szövetség által
hogy az dnncpélynek ily gyönyörű és sikeres felhozott nyomás indokokra, azl hisszük, hogy
rendezését lehetővé telte. Ezután az ünneplők a miniszter nem fog kitérni a kérelem teljesítése
eHtastoiy parkjába, ahol
Uj huszkoronás bankjegyek. Nyolc év
I kedélyesen töltötték az időt , majd pe.t.. ti
előtt, 1900. március 31-én bocsátották ki a
i óra tájban átkocsikáztak Kaidra, ahol Kiss
most is forgalomban levő huszkoronás dankj Sándor plébános vendégszerető házában töljegyekei. s az 0MB.. már egy év elölt elha
tölték el az idftt másnapig. Az ünneplők
tározta, hogy huszkoronás bankjegyeket fog
l hétfőn délután utaztak haza — egy sereg
kibocsáttatni s a régieket 1910 június 90-ig
| szép emlékkel
bevonja A jegybank főtanácsának legutóbbi
{_
Tébb kereskedő és iparos panasszal ülésében állapították meg az uj bankjegyek
| icrdnlt hozzánk, mivel -a bíróság nincs te- kibocsátását Eszerint június 22-én bocsátották
j ktntettrl a .hetivásárra és ezért törvény elé ki aZ uj huszkoroná okat. amelynek mintáját
. idéztetnek aznap épugy ők, akár az alkálma- Hegedűs László magyar festő rajzolta. A bank
j zottaik is. Kz ellen a képviselőtestület keres- által hirdetett pályázaton az általa készített
' het orvoslást öly módon, hogy egy kérvényt rajzot találták legjobbnak.
nyújt be a bírósághoz, melyben kimutatja,
A hadgyakorlatok é s a Balaton. As
hogy az iparosok és kereskedők mily anyagi idei őszi királygyakorlatok Veszprém környé
; veszteséget szenvednek, ha személyesen nem kén zajlanak le. A nagy hadijáték egyik je
j lehetnek vásárnapján üz'etükben vagy ha az lentős része Somogyvármegye területére fog
I alkalmazottaik hiányoznak és hetenkint csak 'esni. A löladat körülbelül a következő. A
kaposvári 44., a pécsi 52. és a székesfehér
egyszer van. Mi ugy hiss7,ük, hogy a bíróság vári 69 gyalogezredekkel együtt Kaposváron
méltányolja kérésünket és nem fogja meg összepontositják és 36 nehéz ágyuüteg éa a
tagadni. Egy kérvény nem" ókoZ nagy fáradsá kellő lovasság lödözeie alatt innen indulnak
got és az iparos és kereskedő hetivásárok el Veszprém bevételére, hogy az utat Bécs
felé kierőszakolják. Tab környékén összpon
alkalmával nem lesz törvény elé idézve.
tosul a támadó sereg, amely 40000 ember
Halálos fürdés. A mult v sárnap dél ből áll. A sereg itt elosztódik: egyik része
utánján a Kis--fele téglaszlií melletti tóban Keszthely felé, a másik Jutásnak igyekszik
két kis lányka fürdött Az egyik névszerint előrevonulni. Siófoknál 4000 ember hajóra
Piros Irma, egy kissé beljebb merészkedett a száll és a tengeren akarja kierőszakolni' a
sekély víznél, de vesztére, mert olyan helyre rövidebb utat, hogy szemközt kerüljön ss
ellenséggél. Ez az ütközet éjjeli támadás lesa
keiült, ahol a víz elnyelte. Hiába próbált ki és vagy Balatonfüreden, vagy Almádiában,
evickélni a mély vízből. Nem sikerült neki. vagy a tihanyi hegyek közt kell partot érniök,
Belefulladt Mire a másik gyermek sikoltozá hogy a gyalogság és tüzérség partra száll
sára emberek jöttek, addigra a kis Piros hasson. A balatoni hajók : a Barnás, Helka,
Irmából elszállt a lélek. A kis szerencsétlent Zala és Veszprém, valamint számtalan uszály
ás motoros jaki, erre az ütközetre mindkát
tegnap temettek el nagy részvét mellett Ez partra elosztatnak és jelzőkészülékekkel ellát
esetből kifolyólag ismételten felhívjuk az ille ják őket Hogy minden hajó mily haderővel
tékes hatóság a városi bíróság figyelmét bírjon, arra sok tengerésztiszt és altiszt' 100
ezekre a nyílt tavakra. Mult évben a Slem- tengerésszel már most behajózzák a Balatont
féle téglaszin mellett, most pedig itt fulladt tanulmányozás végett Tengerészkörükben azt
állítják, hogy ez a/, ütközet Port-Arthur pa
a vízbe egy gyermek. Tes ék a városban kido- norámát mutatja be, és a tihanyi hegyek a
boltatni és büntetés terhe mellett megtiltani az kéttornyú templomával legalkalmasabb helye
ily helyeken való fürdést, ami különben egész a védő tüzérség nehéz ütegeinek. Az egész
ségügyi szempontból is elítélendő A veszélyes hadgyakorlat az uj ágyuk harcképességét
I helyekre pedig tessék >UÍ08< jelzőtáblát állí hivatott megbírálni. A Balatonon lefolyó éjjeli
tengeri ütközetet a király a Baross-hajóról
tani, mert ha ilyen körülmények között ismét nézi. — Amily nehéz ezen a vidéken a ka
előfordul egy szerencsétlenség, akkor ki lesz tonai gyakorlatozás, épp oly érdekes látvá
azért felelős?
nyosságban lesz részük a balatoni nyaralók
Páros élet a legszebb á világon. közönségének a Balaton markírozott tengeri
•
Régóla szerették már egymást Németh Lajos ütközeti végignézésében.

•

Mig aztán eyy forró konycsepp
Felráz álmaidbul,
Igy Van, ha a kaszacsengés
Vándorútra indul.
Feleki Sándor.

As utcák öntözési költségenfek a fe
dezésére adakoztak június hé 21 éta
özv. Esső Sándorné
2 K.
Chármán Miklós
2 K.
összesen 4 korona. Hozzáadva a mult szá
munkban kimutatott 221 koronát, Összes ed
digi gyűjtésünk 22ö korona.

Heti krónika.
Igazgató kinevezés. A pusztalánc! gaz
dasági iskolához az Öngyilkossá lett Hajós
István helyett, Materovics Iván állatorvosi
felügyelőt nevezte ki h. igazgatóvá a földmivelésügyi miniszter.
Berzsenyi-ünnepély E -Hetyén. Szép,
lélekemelő ünnepélyt rendezett a keszthelyi
kath. főgymnasium VII. osztályának növeidéke 5 tanárnak a vezetése alatt E.-Hetyén,
Berzsenyi Dániel emléktáblával
megjelölt
szülőházánál. Az ünneplöket, akikhez Kiss
Sándor káldi és Kisfaludy Sándor izsákfai
plébánosok is csatlakoztak, a vendégszerete
téről messze vidéken hires Nagy Sándor látta
vendégül. Az emléktábla előtti ünnepély va
sárnap délután 4 órakor folyt le, amelyen
raegjehnt a község szine-java is.* A programmot egy tanárnak az ünnepi beszéde, néhány
szavalat, a liymnus és a szózat alkotta. Az
ünnepély ulán Kiss Sándor káldi plébános

á kastély felé vezette a gazdáját. Szentjóbi és Váci Ágnes. A/ leány .édesapja azonban
ha nem is lattá mindég a bárónét, beérte nem jó szemmeljWzte a fiatalok barátságát
azzal, hogy egy-egy méla pillantást-vetett a s mikor a fiatalember megkérte leánya ke
i^fngfftnyftrfttt ablakokra, amelyek mögött zét, akt megtagadta. A fiatalok azonban nem
egy karcsú nő-alak körvonalai rajzolódtak.
nyugodtak bele az apa döntésen*,- nailéffl Mf
Amikor a gyászév letelt, a báróné egy szép napon megszöktek éa apai áldás nélkül
t irtották meg az esküvőjüket először az
uapowrjef* szőtt*-,
^ss^tgí^m
—
anyakönyvvezető előtt, majd,pedig a kissomÖn javíthatatlan Szentjóbi.
lyói evangélikus templomban. A'szigorú apa
— Miért báróné?
Hát azt akarja, hogy önnel is baj essék? e ballépéseért "mindenből kitagadta a leányát
aki azért mégis boldognak érzi magát
.
— Amorettet gondolja ?
Ismét a cigányuk. Csendőrségünk a
Azt.
héten elfogott egy cigánykaravánt, amelyet
— Ha parancsolja, nem ülök rá többé.
Demeter János kelédi vajda vezetett Talállak
Nincs jogom hozzá, hogy önnek pa náluk szivarokat, szappant, cérnát stb., amik
ről a nyomozás során kiderült, hogy S abó
rancsoljak !
— A világ legboldogabb embere lennek, Ferenc kéttornyulaki szatócsnak az üzletéből
valók. A «cigányok tehát lopás büntette miatt
ha ehhez joga volna.
A báróné az ajakáhez tette a mutatóujjal. átadattak a pápai csendőrőrsnek.
Gyorsvonatok a Balatonhoz Kiscell
— Nos hát? parancsolom!
ioléL A Balatoni Szövetség feliratot intézett
Szentjóbi magához vonta a szép asszonyt
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszterhez,
— És mi lesz Amorettél ?
hogy az épülő budapesttapolcai vónalrésznek
— Visszavezetjük szépen az istállóba, kiegészítéseként a kiscell-tapolcai vasú tréset
arra- az időre, a-mikor a felső parti .vasút
Idővel Ulán kocsiba, jogjuk.
— Neki kell. neonunkét az esküvőre megnyílik, első osztályúvá tenni szíveskedjék.
Ezzel a Dunántúl felső vármegyéinek lakos
vihni. Hiszen nélküle sohase találkoztunk sága rövid uton, nagyon gyorsan érhet majd
volna , .
'.i
1

Azt beszélik
Azt beszélik, hogy a héten
azért
suttogtak csak t B J M beszéltek, mert
a szerkesztő súlyos beteg volt.
— A z t beszélik, hogy itt a héten a
társadalom >megvetettjeit halotti torra
készültek. .
'

Szerkesztői üzenetek.
•

F. A. Helylxíi A hozzánk intézett kér
désre: honnét ered e megjegyzés >Judáscsók>
a következő válaszunk. Krisztust .Indás a
csókja által ismertette meg a római katonák
kal, igy lett áruló. Azóta a hamis csókra
mondják Judáscaök, a hamis, gonosz, rosszlelkü emberre mondják, megvetően: »ta < Jú
dás* I Tisztességes úriember as ilyennel ter
mészetes, hogy nem érintkezik. Inkább aj Jadascsoktól kell óvakodni, mint a zsebtolvajok
tól, mert a zsebtolvaj csak a zseb tartalmát
akarja, de egy Júdás az ember életerő is tör..
Mi a csók? Erre szépen megadja a választ
Dóczi Lajos a »Csók« cimö színdarabban
Vörösmarty azt mondja: »Ne kérdezd-, no .
magyarázd csak gyakorold, majd megtudod
mi az?
"
.. *
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Jánosháza és Vidéke

rr*

Gabonaárak.
. —'1908. június 24 éo. —
Salsberger Rudolf jelentése sterint:
BUM
24— 8430 korona.
Bozs
20-— SOflO
Árpa
15—
»
Bab
14Tengeri 15 - 16.60
•
pr. 100 kgrm.
Kevés hozatal, irányzat igen szilárd.

Értesítés.

ipóiimfihelyt

rendeztem be.
Készítek mindenféle uri-, nöi- és
gyermek cipót, úgyszintén javítások is
a legmérsékeltebb árak mellett elfogad
tatnak.
Vidéki megrendelések gyorsan és

Híz rheuniás vagy oauzos,
Hl

f»j»f«*j*.

Hfl

bágyadtnak érzi magát,

Hl

nntnsan eszközöltetnek.
Tisztelettel: BBA.TTN J A K A B
Jánosháza, Szabó kovács
féle ház, Stern bőrös mell'

hull a haja.

Hl

H

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy helyben, egy a mai kor
igényeinek megfelelő
se**.
. • .. .

gyönge, fáradt,

W y viszketeksége van, stb.

- — H i r d e t é s .

as

"SZABÓ LAJOS::
oki. g é p é s z - k o v á c s ,
ki tobb évig Berlinben dolgo:: zott, msjd Amerikában is ::.

állást keres.
Cin a kiadóhivatalban.

000000000

stb.

Használja a valódi
Eredeti svéd gyártmányú

Erö-sósborszeszt

BoUnders nyersolajMotorok ét Lokoobilok.

awty akta taáavai aafPI b M is.«lBt hát-, serek
i i
a

S

Legolcsóbb üzem már kis motoroknál Is.
t koron*. 1 koron* é t 40 filléres (.vegekben. —
Ptatáa, 3 nagy, vagy • kíiaep üveg I korért bérmenlvc siállrltalik utánvéttel, vagy a pe.ni elSietei
beküldése ..Ián.
—
,

Költség 12 HP motornál évi 8000 munkaórára:
Bolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca. 1200 korona, 'Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona, Gőzgépnél szénre és fűtőre ca. 3000 korona.
Tehát a Bolinders motor ára teljesen kiflsetódik az elért megtakarítóban.
Ca. 4,'/, év alatt benzinmotorral szemben, ca. 3, /, év alatt gőzgéppel szemben.
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez nem ketl gépész. — Könnyen
kicserélhető alkatrészek. — Gyors U.embehelyezés. — Robbanás nyersolajnál
kizárva. — Csekély hűtővíz-fogyasztás. — Önműködő körponti kenés. — Legjobb
hajtóerő bármely Szemhez. — Nyersolaj-lokomnbilokal eséplőasé pékkel is szállnunk.

Készítő s fóelárusitó:

Kosmos laboratórium Győr.
=

Kapható mindenütt
J Á N O S

=

1

—«——

H Á Z Á N :

Singer Sándor = =

MaCrrs-ataVkal. aaakazcr• felvi.sgniUá* '.kai. luneitel.'.
pfoatKktusotkat a ajánlatokkal dijmcn.c<.-n ssolgalur.k

* .

főelárusitónál.

Sch?arcz József és Társa,

xxxxxxxxxxxxxxx
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*Ti

BUDAPEST, V á c l - k ö r u t 2 6.
Tivtrateua: CSZJ, Ba> apeit.

Rip<ió&« „ O t t h o n " kávéház

s
S

t

t

Bővebb értesítést ad a Uadékivat I

fi

énzkölcsön!
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0

korona, áll rendelkezésre

IA0O kereeán felüli törzsiize léssel bíró- kiWtiSZt-

vtselóknek, katonatlszteknek és napidljasoknak
kötelezvényre
Váttó nem kellI Megkeresésnél
közlendő: életkor,

törzsfizetés

és

szolgálati idő.

fékvó

értékes

bérházakra

4°/ -on 10—60 évig terjedő törlesztésre.
0

á

Jutalék

utólagos. Válászbélyeg.

Országos Hitel ós kölcsönző vállalat
BUDAPEST, VI., Izabella-utca 67.
Telefon: 101—28.

késslet.

I Szegfű ás Rózsa.

S I O B X A JÁNOS rózsa- és szegfQ-telep tulajdonos
ajánl direkt külországokból beszerzett érlás vi
rága Rem. szegfűket és nyakba nemesitett bolorréilákaL E nagy készlet miatt egy ideig 30
százalékot engedélyezek.
Árjegyzék ingyen éa bérmentve!
Több dijjal kitüntetett nagy virágkötészetemben

mindenféle csokrek, kessentk mélyen leszállított

Jelzálog kölcsön:
földekre és jó helyen

10,000 db.

árakon készíttetnek. TenyAsstő telepemről
vágott Tiráfllalmat és begyökeresedett cserepek
ben nyíló rózsákat siefftket, (áaiatokat stb. a
legolcsóbb napi árakon szállítom
SOK nemes fajú ssegfüttugvaliwél szóló névárlappal készséggel szolgálok.

Skorka

János

S holt rózsa- és szeglti-telepe, B.-SZARVASON.

Nyomatott Dinkgreve N. könyvnyomdájában Ci'llilömölk.
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