HU V CU t-t. 1.1, C J

19 i L ev

III. évfolyam.

Jánosháza,

1909.

február hó

13.

Társadalmi és h e l y i é r d e k ű
ELŐFIZETÉSI

hetilap.

ÁR:

Egész évre

A lap szellemi részét Ujető * közlemények
és
előfizetések a s z e r k e s z t ő s é g h e z intézetniük.

8 korona

Félévre

4 kurona

Negyedévre

2 korona-

Felelős szerkesztő és kiadó:

Dr-MARTON

A D O LF7

Kgyes s/ám ára 20 fillér.

Az idők szelleme uj irányba ér
veli állami életünket s a kormányza
tot. Nagy horderejű szociális feladatok
várnak megoldásra. Eddig az ipari és
kereskedelmi alkalmazottaknak belegsegélyezéséröl és balesetbiztosításáról
szóló törvényjavaslat emelkedett tör
vényerőre. Az alap. melyen a kívána
tos szociális intézmény nyugszik, jő s
hihető, hogy sok éxistenciának sorsá— ' r á lesz az uj- törvtnv jó hatással.
- A beteg-segélyezésről snuló tér
vényt, az--ipa'i munkának vasár-js
ünnepnapi szüneteléséről szóló ,|örvénytérvezet," valamint az uj ipartörvénytervezet követi.
A munkaszünelröl szóló törvény
nyel a " kereskedelemügyi kormány a
kereskedelmi alkalmazónak régi sérel
meit óhajtotta orvosolni. Szterényi Jó
zsef államtitkár eredeti javaslata an
nak az igazságnak az alapján épült,

Amerikai levél.
— I n a : Igali

Szvetozár. —

N y I I t-t é r
Hirdetések

A dolgozók pibsnö napjáról.

T A R C A

ME6JELENÍK JiINPFM <">"IMTflN

-hogy hat napi fáradságos munka után,
a hetedik napon feltétlenül pihenőt
érdemel a_dolgozó munkás ember. "A
tervezet készítése alkalmából számolt
azonbai az ipar és kerei'tsdilem min
den é r d e k e l t s é g é n a kivarfságával
és ez alapon javasolta, hogy a mun
kaszüneti napnak, nem kell éppen va
sárnapra esnie. Budapesten — az 6
eredeti tervezete szerint — az ipar és
kereskedelem minden ágazatában szü
netel a munka, míg a vidéki városok
ban az üzleteknek nyitva tartása déli
tizenkét óráig meg volt engedve. En
nek ellenében a vidéki kereskedelmi
alkalmazottak ejjj^e^sj^hétjsjTznapot, |
vagy pgdjg_kőF hétköznap délelőttiét,
vagy két délutánját kapták volna kárpotlásképen.
E törvényjavaslat, mely tagadha
tatlanul egy nagy szociális igazságnak
a kifejezője volt, az érdekeltség mind
két részéről a legsúlyosabb támadás
ban részesült. -

hajnali órákban a maga portékáját, — mind
ez az utca felöli folyósón van, ahova bárki
hozzáférhet, a háziak nyugalmának bolyga
tása nélkül. A háziasszonya reggel ajtót nyit
és szépen beszedeget mindent. Háziasszonyom
tiz év óta szedegeti így élelmi szereit, me
lyekel előző este telefonon rendelt meg és
soha sem volt rá csel, hogy gonosz kéz vagy
kóbor eb vagy macska valamit megdézsmált
volna. Már rászoktatták a népei a törvény
ig tiszteletre. Éppen a mull héten keltett némi
meglepetést egy biró Ítélete, ki egy szegény
ördögöt nyolc hónapi börtönre ítélt, mert —
éhes lévén — egy rozscipőt lopott. Itt nem
tréfálnak a Jean Val Jean-féle alakokkal,
hanem mások okulására ugyancsak rajok
pirítanak . . .

nagyagy

sora 40

fillér.
IdhlMtet—fc.

-—"Ennek következtében az elmúlt
évben a kereskedelmflgyi minisztéri
umban megtartott szaktanácskózás,
Szteiényi József államtitkárnak a hét
köznapi kárpótlásra vonatkozó javas
latát elvetette, mindazonáltal a munka
adók és alkalmazottak között a va
sárnapi " munkaszünet tárgyában oly
irányú megállapodás jött létre, amely
látszólag mindkét fél érdekeinek meg
felelt. Azonban csak látszólag, mert e
szaktanácsfcoz.íst követő »lpar tanács«
ülésén a kereskedelem egy-két vezérférfiának sikerült odahatni, hngy a fő
nökök és alkalmazottak között létesült
ojegálía^podás — az alkalmazónak
vására móilnsitia^s^lt
Az országos ipartanács állandó
bizottságának javaslata még mint ér
tesülünk az ipartanács összes osz
tályainak • együítes ülése elé kerül.
Az országos ipartanács állandó
bizottsága javaslatának a lényege,
hogy a főváros területén úgyszólván

megy, csak megy és leszállhat rendeltetési
helyén, "jegye nem volt és mivel útközben
etlenőrzókaláuz nem kérte jegyének elómutatását, el nem tudja képzelni. mi volt - ez
most és "miképp ellenőrzi a társaság a pénzbeszedő kalauzt s a kalauz, hogy ludja, me
lyik utas fizetett, melyik nem? Hát a dolog
igen egyszerű. A kalauz, amint átvette az 5
cent vitelhért, feje fölött egy szíjat huz meg.

Könyvekel tudnék irni illeni mezőgaz
dasági, Szőlészeti, haromtenyészlési. öntözé
si, stb. dolgokról. Bejártam Kaliforniát, délen
mely egy elleTiórz&*gBp»óráját ht»za moz
Needles, Yuma és Szan PJegó vidékeit: Pagásba
és jelzi, hogy a kalauz 5 centet be
szadena és Los Angelos narancs erdeit érő
vett. Ha a kalauz este beszámol, először az'
gyümölcseivel: bejártam E r e s z n ó . é ; Merce
ellenőrző órát vizsgálják meg. Ahányszor
des tájékát, hol a vizönléjsel csodákat mirángatták a gépet, annyi centnek kell a ka
veinek. Ezekről most nem szólok, hanem
lauz
perselyében lennie. Megtörténik, hogy
olyasvalamiről, ami fölölt európai, ember
idegen húzogatja s azért a/okért is fizetnie
csodamódra elbáorul. Ugyanis cseléd vagy
keli, melyeket nem ö jelzett, é s esze ágában
szakácsné csak aféle milliomos házakban van.
Nagyot nézne egy magyar, ha ezeken sincs ez ellen p roteslálni. Az óramű jelzése
Még bejárónéi sem tart az 1509—20.13 dol
lár (I dollár 4 K- 92 fül.) jövedelemmel ren a szanfranciskói vagy okiandi villamosokon szenliras, azt meg kell fizetni, amii jelez!
Mit gondol, Pöldim mit csinálna a magyar
delkező családfő. A ház összes do(g3W"'a-' jáTnar.Jiál.5 centért n>öj^4belül 25 fillér) el
kalauz,
ha az idegen utas megrángatná az
viszik
az
embert
vagy
25
mérdföldnyirc,
mert
... családtagok végzik. Amint reggel ajtói nyit
nék, a folyósón egész vásárcsarnok készlete bármely távolságra átszállójegyet válthat. Ám ellenőrző készülék szijját? . . .
ott van már az asszony által kitett fiókokban. amire nagyot nézne a magyar, ez az a kö
Ha az idegen majjar_az_ittenj „ vasúA levélhordó odahozta a> postát, a tejes ab rülmény, hogy ha direkt útra megy, abban lakon utazik, ujabb meglepetés éri. A kupé
ba rakta a tejet tartalmazó kannát, az újság az esetbea ti kocsikalauz_ egyszerűen zsebre előtt áll a jegyellenőrző kalauz s útba igazit-,
kihordó a reggeli lapot; a" zöldségárus, ha-- vágja az 5-centet.-az mainak pedig nem ad
ja az utast, hogy melyik kupéba szálljon. Ha
lász, mészárus, pék mini. olt deponálta a jegvet. Már most a ciódálKozd magyar csak
rövid időre _—- egy napra — szdl a jegye,
1

teljes és kivételeket nem ismerő a szonyokra, a bankkérdésre valamint a
vasárnapi munkaszünet, mig a vidé választási törvényre való tekintetteHs,
ken az üzletek nyitva tartása délelőtt —hogy e nagy horderejű -ipar-, ke
10 óráig egész éven át meg van en reskedelmi és munkásügyr érdekeket
gedve, azonban a kereskedelmi alkal érintő törvénytervezet: a jelen országmazottak felváltva minden második gyülésrészérőltőrvényerőreemeltessék.
Pedig már elérkezett volna az
hét vasárnapján teljes munkaszünetet
ideje
annak, hogv a törvényhozó tes
élveznek.
•j
tű
Ipt^z^lgT^
éTTlelcelr-szoTgos-védelMinden jel arra mutat, hogy éz
me
mellett,
az
ipari és kereskedelmi
^a javaslat fog a parlament elé kerül
kérdésekkel
is
végre
komolyan foglal
ni és csak a népképviselők akaratán
—fog múlni, hogya dolgazó_ kisembe kozzék.
rek számára a méltán megérdemelt
egy napi pihenő időt törvényileg biz
Az első sajtópörünk.
tosítsák.
... _
.'" .
Fényesen kiállottuk az első tüzA munkaszünetről szóló törvényt
. az ipartörvény revíziója fogja követni, pröbát. Tiszta, hófehér zászlóval a
több^mínt egy éve már, hogy az erre kezünkben, melyre ez volt- írva: »önf
vonatkozó hatalmás tervezet vasárna zetlenül a közügyekért*, mentünk a
pon mely a legszámosabb kereskedel küzdőtérre. Az igazságtalanság ellen
mi ipari és munkásügyi kérdések sza küzdenünk az igazság fegyverével s
bályozására van hivatva, napvilágot győzelmet arattunk. A közügyekért
vívott küzdelemben 'szerzett sebekre
látott.
,..
A mintegy ezer szakaszt számlá büszkék lehetünk. Azon hófehér, tiszta
ló tőrvénytervezet megbirálásávál csak zászlót mocsoktalanul hoztuk vissza.
nemrégiben készültek el a különböző A spártai nő, midőn fiát a hazájáért
érdekeltségek és így a hivatalos hír harcolni a harcmezőre küldte, ezzel a
adások szerint a kereskedelemügyi megjegyzéssel adta a kezébe a kar
kormány e. tervezett megvitatása ér dot: édes fiam. vagy ezen hoznak
dekében március havában szaktanács- haza vagy ezzel jösz haza. — Azon
-knzást hiv, egybe, mely körülbelül hat zászlót nem engedtük volna bepiszkolni, inkább letettük volna,' vagy áfádhátig fog eltartani
Ha figyelembe vesszük azt, hogy tuk volna, olyannak, ki jobban tutfría
a vasárnapi munkaszünetről szóló tör vigyázni arra, hogy tisztán maradjon
A^ győzelmi babér legnagyobb ré
vénytervezetet, mely mindössze huszon
hat paragrafust számlál, a'különböző sze a mi védőügyvédünk, Dr. Lendvay
illetéke? fórumok részéről négy havi János szombathelyi lakos homlokát
alapos megvitatás után még mindig övezi körül, ki a győzelemhez juttatott
nem került a parlament elé, kevés ki bennünket
látás van arra, — már a politikai viIsmeretes a közönség előtt, hogy
;

ra!) Aki szót fogad neki, az utazik, aki nem
ollenörzö hivatalnoknak árnyékát sem látja.
Ám ha a vonaton éjszakázik, ugy este felé figyelt rá, hanem holmi duplázott sípolások
eléje áll egy vasutas és a jegyét kéri. - Nem ra, még karemelést é s gesztusokat vár, mint
azért teszi ezt, hogy megnézze, dehogy; otthon szokás s a mire odahaza rá van szokegyszerűen zsebrevágja s odéb áll. Reggel 'tátva: az.egyszerűen a perrónon marad.
ugyanaz a vasutas mutatkozik és sző nélkül
A szomszédos Berkeley város a tudamanvok fölszenteli csarnoka, Olt van a kali
- visszaadja a jegyét. A magyar azután mor
fondíroz, miért történt ez most? Hát azért, forniai egyelem, melvnek közadakozásból I I
.millió dollár készpénze van é i vagy 136 ta
mert áz amerikai vasutasokon — ha Pullmann
nár oktat ott a tudomány minden r ágában.
hálókocsiban, ha ülőhelyén alszik az ember, Óvodáknak, elemi iskoláknak, gymnáziumoknyitott szakaszban van, hol jövő-menő
em nak, különböző szakiskolásoknak ott
sem
berek járnak-kelnek. Hogy tehát az alvó szeri, se száma.
ember jegyét el ne lopják vagy ő azt el ne
— Mióta van ön ezen a vidéken, hogy
veszítse, hanem — éjkzakára biztos helyen egész Beikeleyibeh egyetlen egy, bort, sört,
vagy bármily szeszes itali kimérő helviség
legyen: a vasutas magánál tartja. Eddig az
nincsen. - Niíics itt se szalon, (koscs'ma se)
atyáskodás a vonaton. A kocsi ajtóit
egy- kétértelműségben avagy hirhedlségben uiazó
egy állomás után tárv.i-nyitva hagyják.'A* üzlet. Berkeley a tanulás városa, i!t semmi
-—utasok azért v é g i ; járhatnak a folyósón vo féle l.umpolasra nincs alkalom.
nhatón. Ha valaki nem vigyáz és kipottyan,
Berkeleyben ez idő szerint 4 0 - 5 0 ebizony az az ö* baja. Robogó vonatra fölug- zer lakos él. Virágzó, gyönyörű város. És
ilyen váro-i, illetve egész megye akárhány
ranij avagy arról leugrani mindenkinek szavan katiforniában.
bad és lehet. Ha baja esik
- neki fáj. A
Magyar-ember Délamerikában
töme
• vonat érkezését s indu'á^át
lelkiismerete
gesen nem él. A ki Canadában farmoskodik,
pontossággal tartják be. Mármost, ha a voaz rettenetes sersban van; kegyetlen csaló
r - : nat indulása például 10 óra 20 percre yah dásnak rabja! S hiába figyelmezteti a ma
". - jelezve, a vonatkísérő kalauz igen mérsékelt
gyar kormány honfitársainkat e l é l v e a vas
irtdatlan őserdőibe
kicsalják
hangon mondja, hogy: • All.oboard^ (Rocsik- úttársaságok
elpusztulni a magyart.^élketlen ügynökök.
:
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Kemény Simon tanító mily-sértő üze
netet küldött hozzánk Polgár főtanitóvali melyért" a bíróság elé vittük s
ott megelégedve-a becsületszóra kije
lentett nyilatkozat közzétételével, áz
ügyet befejeztük. Kemény nem tett
eleget azon kötelezettségének ezért
• Pro domo« cim alatt tettünk reá.
megjegyzéseket^Ezért Kemény sajl
pert indított ellenünk, a tárgyalás feb
ruár hő^ 8^án volt Győrben.
A sajtó esküdtszéki tárgyalásról
különben az alábbiakban számol Be
tudósítónk.
Az esküdtszék.elnöke nárai Szabó
Jenő győri törvényszéki elnök volt.
Tagjai: dr. Fehérpataki László - és
dr^zilagvi Ernő—törvényszéki-bírák.
Kemény" Simon m'ágánvádlót dr. Esső
Imre, szombathelyi ügyvéd helyettese,
dr. Kallós Imre, mig dr. Marton Adolf
vádlottat dr. Lendvay János szombat
helyi' ügyvéd képviselte-. A vádat az
ismerétes »Pro domo« cikk következő
kitétele képezték : Kemény SimonnaLazzal a,pöffeszkedő, üres fejű cimbitorló talmi, igazgatóval kijelentettem
. . . nem foglalkozom, hanem egy
szerűen
megvetem, .»csuszó-mászó
féreg«, »spiclí«, s-'végűi, nem mond
hatom: óvakodjatok ettől a Kemény
itnontol, mert cg)- veszedeintca- gaz>

L

-

ember, hanem .óvakodjatok tóle,mert
veszedelmes beteg«.
Az esküdtszék csupa •müveit, inteligens férfiúból alakult meg. Először
vádlotlat hallgatta ki az elnök, ki a
• Pro domo« cikk szerzőségét elvállalta
.« elvállalta érte a -felelőséget ís. Bű
nösnek nem ismerte magát, mert köz
érdekből s jogos felháborodásában
irta axikket. Elmondta, magánvádló
viszonyát tanitótársaival, a hitközség
gel, szólt a lelenc-ügyről, az iskolai
könyvtárról, a privátokról s magánvádlónak ezekre Vonatkozó magatar
tásáról. Végre ama üzenetről, melylvel
magánvádló őt megsértette, ő a bíró
sághoz fordult magánvádló ellen. Ám
mjkör_Kemény Simon a "járásbíróság
előtt megfogadta becsületszavára, hogy
kijelenti, miszerint vádlottat sérteni nem
akarta, sajnálkozását fejezi ki, ő meg
bocsátott neki, de Kemény Simon nem
tett eleget a bírói egyezségnek: ekkor
felháborodott eme tettén s megírta a
• Pro domot«. A valódiság igazolásá
ra is ajánlkozott, bizonyítékait védője
jelenti be.
Ezután védő-egyezséget ajánlott
magánvádlórutti,. melyet az visszauta
sított.
Védő bizonyítás kiegészítést kért,
Kérte Polgár István, Nóvák Pál, Weisz
Salamon,_Szépligeti Samu, dr. Brunner

3. oldal.

JANOSHAZA és vidéke

Ferenc f. Dinkgreve Nándor tanukénti
' kihallgatását elrendelni, mit a bíróság
mellőzött. Ezután befejezvén a bízonyi
tási eljárást dr. Kallós Henrik ^mondta
el vádbeszédjét.
.
. — A vádbeszéd után fe'állt a
védő, Dr. Lendvay. EtíSTier.e, hog/ <í
vád tárgyává tett kifejezéssel rendes
körülmények, közölt meggyalázok, sér
tők. De nem azok a]eIerTesetben. Ha
_. á vádló ismertelése utárr kellene Íté
letet mondani, vádlott el is Ítéltetnék.
• Előadta, hogy nem olyan senki ember az a vádlott Dr. Marton Jánosh^zán. Felsorolta vádlottnak érdemeit.
i*Jem tartja öt a társadalom rendbon
tójának vádlóval szemben, ki mig ta
nító társaival sincsen jó viszonyban.
Majd rátért Kemény SímoTTsértésére,
melyért nem adta meg a bíróság előtt ígért elégtételt. De nem ís akarta,
mert nem fogadta el a tárgyalás alatt
felajánlott békét sem. Vagy tévedésből
nem fejezte~~ki sajnálkozását vagy
készakarva. Tévedésből nem, mert
tévedését a tárgyaláson sem ismerte be,
hát. készakarva. Ha készakarva, akkor
nemcsak a régi sértés áll fenn^Jianem
ezt még a közétett nyilatkozat is uj
jal tétezi. Ezen háborodott fel joggal
vádlott s irta meg a »Pro domo« cik
ket. — Védő szerint^ az esküdtszék
"~ intézménye folytba 'rjít^áaktm
I4&
-—tete az esküdtek \ érdiklje.
A vádló közhivatalnok tiszte nem
más caládí életébe behatolni, ott kuttatní, hanem a tanítás. Ha így sért
egy közhivatalnok valakit, ezen sértés
nem lehet kisebb a vádbeli sértéseknél.
Ha mégis azt tette, viselje el a viszon
zott sértést is.„A vád.'ot felmentését
kért
VMagánvádló képviselőjének felszó—falasa után az esküdtek, visszavonultak,
majd egy órát meghaladó idő után
visszajöttek s elnökük kihirdette a fel
mentő verdiktet.
A verdikt kihirdetése után a bíró
ság visszavonolás nélkül rögtön kihir-. —dette ítéletét, mely szerint Dr. Marton
Adolfot az ellene emelt vád. és követ
kezményeinek terhe alól felmenti s kö
telezi vádlót, hogy vádlottnak 230 ko/rona ügyvédi költséget fizessen 15 nap
végrehajtás terhe allatt. Az ítélet jog
erős.
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Fölkéljük a i. t. müpáiluló közönséget, kik
a folyó hó 14-én tartartandó műkedvelői e l ő '
adással egybekötött estélyre meghívót fele
dékenységből nem kaptak, s kik arra igényt
tartottak, azokat ez uton tiszelettel meghivja
és szívesen látja a rendezőség.

telnek, nem is fájnak

Ugy a borús

percek.

hei-jet

veszem az

Remegő

kezembe

arcképét

S amig nézem,

¡ 2 hosszan,

.Könny

szemembe,

gyűl

a

Félek^ nagyon aggódom,

hogy

ValamiJtaj Sri,

— A bi ró v á l a s z t á s
epilógusa.
köztudomású, hogy a jánosházai bíróválasztáson a bizalmi férfiak és esküdtek megta
gadták az eskütételt. A főbíró február h ó
9-én berendelte az illetőket Celldömölkre
eskütételre.
_
' ,
,. ,
— A s z e s z é l y e s " g ó l y a . Hosszufaluban csütörtökön éjjel 3 fiu gyermeknek adott
életet Kardos J ó z s d n é .
" T á n c m u l a t s á g . A Jánosházai Iparos és Kereskedő ltjuság KöreTt BS 14-én,
a Kaszinó összes helyiségében saját könyv
tára javára, műkedvelői szinieldadássál egy
bekötött zártkörű táncmulatságot
rendez.

merengett, . . "~.

jobban

7. szám.

—•—

M u l a t s á g . Folyó hó 7-én zajlott le
a Polgári Kör hálja, amely az apróbb nézet-. "
eltérések dacára, amelyek megelőzték — ez
.lánosházán - ugy látszik szokássá vált — m é 
gis remekül sikerült é s a farsang legszebb —
mulatságai sorába emelkedett. A jelenvolt
szépszámú vendégsereg kitűnő hangulatban
egész a hajnali órákig együtt volt. Az öt
pontból álló kabaré szépen sikérült. A négyest
24 pár táncolta. A felülfizetők névsorát a
következő számban közöljük...
r

Hogy
Mig

újra

meghűli

magát

az idö téti.~~^

Azért

kérem,

Vigyázzon
Mikor

nagyon kérem,

hűvösebb

az idö, .

sétára.

pedig gombolja

be

föl a nagy kabátot
S térjen
Ha

^

mindennap

nyugvóra

az est leszállott.

Szője

bele

.

álmaiba

A hazai tájat,
A hó-lepte

l .

*

keskeny

S azt a kicsi
Melyben

utrá/~".

házat.

valaki

magáért

Amióta

beteg;

Minden

reggel, minden

Imádságot
Édes!

Ugy-e nem itél
irtam

Ugy-e

meghallgatja

Aki

este

rebeg.

Hogy

A bohó

•

magára.

Ne menjen
Máskor

,

el.

magának,
szavat

leánynak.

óvja, félti

magát

S kinek az a

vétke.

Hogy magát

szereti —

—

. .

Csókolja

Édes

.Irénke.
Nóvák Pál.

Heti

krónika.

E l t á v o z á s . Boglár Géza községünkbeli gyakorló állatorvos a szombathe
lyi közvágóhídon nyervén alkalmazást köz
ségünkből f. hó 7-én eltávozott. Ezúton vesz"
bucsut mindazon t. ismerőseitől, kiktől az
ideje rövidsége mia.lt ezt személyesen nem
tehette.
— E l j e g y z é s . Kállus Vilmos Munkács
ról, eljegyezte Neumann Flóra kisasszonyt,
Neumann Hermán bajos leányát, Jánosházá
ról.
— Q S g h l v ó . A sárvári m. kir. • tej
gazdasági szakiskola tanuló-ifjusága 1909:
évi február hó 13-án Lancpusztán, saját he
lyiségében zártkörű táncmulatságot rendez.

• — A P e t & n - h á z s o r s j á t é k . Rövid
egy hónap múlva, vagyis- március hó 6-án
zajlik le a Petőn' Társaság hatalma- moz
galmának, a Petőfi ház javára rendezett sorsiáiknak utolsó aktusa — a húzás. A Tár
saság ^ 0 0 0 koronára értékű 201 '^.nyere* . ,
ménynycl közle a 2S.OO0 kornnáa lunye.-'"
ménynyeí hálálja meg a közönség áldozat- '
készségét, hogy a Petőfi ház létesítési "és
fenntartási költségeihez hozzájárul. A Petőn
diszkiadásból mán eddig több mint 2000 dara
bot küldött szét a Társaság ajándékul mind
azoknak, akik legalább 40 darab I koronás
sorsjegyet megvettek vagy eladtak. Sorsje
gyek megrendslhetők
a
sorsjegyirodában
Budapest, IX., Boráros-tér 2. sz. azonkívül
minden bankban'és tőzsdében.
— A p e r e s z t e g - r u m i v a s ú t . Körü
löttünk mindenfele mozgolódnak a vidék ve
zetői, Jánosháza még mindig csendes. Febr.
hó 4-én az alispán elnöklete mellett népies
értekezlet volt a H. peresztegi és rumi vasút
kiépítése miatt, melyen elhatározták, hogy
március 1-én már a vasút építését megkez
detik. Ha ezen vasút kiépül, ugy Hosszúfalu
Bógotc. H. Pereszteg elvonatik Jánosházától,
pedig ez a vidék táplálta, ..községünket. A
dolog rendkívül fontos, talán még nem késő,
azon vasutat össze kell köttetni Jánosházával.
— A bobai g a z d á k , egy ujonan lé
tesítendő népkönyvtár javára, f. hó 6-án
zártkörű táncmulatságot rendeztek, mely ugy
erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült!
Esti hét órától egész reggelig szakadatlanul
tartott, a mulatság táncvigalom közepette, a
jánosházai Horváth banda közreműködésé. A
nagyvendéglő összes termei egyszerű, de íz
léses díszítésével volt elragadtatva a közön
ség. Feíülfiizettek: Baráth József, ifj. Bődcy
Zsigmond, Kucsan István, László Lajosné,
Milviusz Ilona, Moritz Miklós, » a g y 0yuláné,
Pulyai Qábor, Sárkány Ferenc," Schlesinger
Józsefnél Tompa "László 2—2 -koronát. Csik,
János, Orosz. József, König N., I kor. 60
-

.

JÁNOSHÁZA

4. oldal.
fillér. Löffler Jószef I kor. Fülöp Sámuel 60
fillér. Csönge ,István, űyőrffy Oyuta; Győrffy
Jőzsef, Oyőrffy Károlyné.-Káldos Antal, Kocsi
Zzigmond, László Gyula, Moritz Gyula,
Morotz Lajos, ifj. Morotz Zsigmond, Nagy
Sándor, Pusztay József, Szelestey László,
-Szelestey József 40—40 fillért. Morotz Zsig
mond 20 fillért. Jánosháza: Sihger Sándor
Rubin Salamon 2—2 koronát SalrtergeT
Pálné 1 kor. Németh Márkiisz (Celldömölk)
2 kor. László üyula (Krmend) 2 kör. Kocs:
Egressy Antal 2 kor. László Lajos, Szili'
István 40—40 fiiért. Porkoláb László Kissomlyó) 1 kor. Vadász Pál (Izsákta) 2 kor.
Róth Izidor (Nagypirith) 1 kor. Nagy Elek
(Alsóság) 40 fillért. Sulyoki Lajos (Egeralja)
.40 fillért/
— - f t e g t ö r t é n t . - SöldHgbékességben
élt egvmással két testvér egy kis faluban. Az
egyik" tímár volt, a másik szatócs. A tímár
nak sehógysem kedvezett a szerencse, mindig
rosszul ment a-iíolga, kevés volt a pénzét
a szatócsnak virágzó kis üzlete volt, Mi vol,
az oka, mi nem, arról a krónika hallgat, de
azt tudták róla. hogy egy együgyű felszarva
zott emberke. Házbért, adót kellett volna a
tímárnak fizetni, de nem volt pénze, gondol
ta magában maid felvesz a takarékban 50
forintot s lassankint lefizeti. Igen ám, de ott
azt a felvilágosítást kapta, — ha a testvére
aláír, akkor megkapja. —• 50 frt. én édes
Istenem gondolta a tímár, nem nagy pénz,
majd aláírja a testvérem s rendben le;z min
den. Elment egy váltóval a testvéréhez, ki
azonnal vett tollat, hogy. aláirja. A szegény
embernek szegényes a szerencséje Irópürcs U
napún nem luuuH—irnl, majd—sHW^orgr
hogy nem tud a testvérén segíteni. A sírás
ra berohan az asszony kétségbeeseUen az
urához, hogy mi történt vele. Mídón-a-timár
nagy félénken elmondja a dolgot, csípóre ttszi a menyecske a kezét és. elkezdi: hát nem
elég, hogy az egész családodat én tartom el,
az én kenyerem eszik, hát hagy mersz az én
tudtom és beleegyezésem nélkül egy váltói
aláírni, te világ csúfja, te együgyű, ki nekem

CSEH

KÁLMÁN

6. szám.

ÉS VIDÉKE

Géza, Kohn Károly, Rosner József, Gyarmati
Sándor I —1 K. Németh István 40 fill" Dr.
Szekeres Pál (Celldömölk) 2 K. Reiner Mi
hály (Szombathely7~l~K. Dancs Karolina,
Daucs Erzsébet 2—2
K- Dancs Károly
Kerca Jstván,JBudape>t) l - l K- hiirschlerné
10 fill. Löffler Mariska (Káld) í K. Laczi
Károly, özv. Hirschler Sándorné (Pálfa) I —1
— A nemeskereízturi
„Ifjúsági
K. Kiss Anna (Balozsa) I . K . Rohrer Ferenc
E g y e s ü l e t " . F. évi január, hó 31-én mű
(Kohír) 1 K- Mihályi)' Antal (KárolyHáza)
kedvelői színielőadást rendezett, melyet köz
40 fill. Bakos Mária (Megyer) 20 fill. Ughy
kívánatra folyó hó 2-án megismételi. Az
Jenőné (Keresztur) I K- Csontár Elek, Marton
előadás ugy erkölcsileg, mint anyagilag igen
Jenő, Szép Pál 60 - 6 3 fill. Marton Elek,
szépen sikerült. Színre került: Gyarmati Béla
MoJtiárFerenc,Nagy János 40—40 fill. Bertha
főtanftó ur rendezésévél, »A BOR«~Gáfdbnyt |
László 31 fill. Ferenc Gáborne. Kohn Kádi,
Géza 3 felvonásos népszínműve. A szereplők
Kohn József, Szabó Erzií 20 fill. Kohn K a lehet mondani, minden várakozást felül múl
rolíra 10 fillért, A tís'.ta jövetelem 156 K.
va játszottak. Különösen nagyon jól alakítot
A tisztelt fe!ülfizít5'<nek ez uto.i is köszöne
t a k a nők közül: Szabó MariTTJaráth Mag-tet mond, a rendezőség. ^
—
dolna és Zimits Mariska. A férfiak közül:
Zimits István, Bertha György, Szabó Ferenc
és Bertha László. Az előadás után az ifjus i g táncra perdült, mely folyt kivilágos kíviradlig. Felülfizettek: (Jánosháza) Boglár
köszönted a vagyonód, nekem köszönheted,
hogy urakkal parolázhatsz, ki a gyerekeid
szobájába fehér bútort vásárolt, te djeges.—
te"^— le — te, te — hülye és összelépte a
váltót. A szegény tímár elsompolygott mond
ván, legyek csak szegény, de én vagyok az
ur a háznál.

-

A gabona árak helyszűke mi
att kimaradtak.

LEGNAGYOBB SZŰLÜOLTVÁNYISKDUV
az Mami felügyelet meiíett létesüli
MÜXENMiiM
TELEP
n

m

ü

s

z

torontAl m.
K É S Z L E T SOK

MILLIÓ

ÁRJEGYZÉK INGYEN

MILLENMIUMTELEPEN-VETTEM

és

FIA

MILLENNIUMTELEPENVETTEM

MINDEN

tekintetben
kellem23 é s

nagyon
e'őnyös

kész férfi ruha nagy raktára
= = = = =

J A N O S H A z A N .

kitüntetve

-

több helyér,

HÁZISZER

"^g

rníntagyüjteményeiket

A-JUNMÚSBÖRSZEST

a téli és báli idényre, továbbá kitünö minőségű

Kapható: 40 fill. 1 és 2 koronás üvegekben

Ajánlják dúsan felszereli

és szabású szalon, szmokking öltönyökét slb. stb.
E l s ő r e n d ű

s e g é d e k !

ruhák

nagyválasztékban

SÁNDOR

forrás.

füszerkereskedönél

kaphatók.

===== JÁfíOSHÁZAN.

Legolcsóbb és legbiztosabb bevásárlási
Gyermek

SINGER

=

'

Kívánatra ugy helyben, mint vidéken mintákkal,
I!

esetleg árajánlattal személyesen készségei szol-'...

Vgdlunk. :

—•*— •

D ^ T Vidéki megreidclésekel UÍÁNVÉTELLEL

j

a legpontosabban flíiirrrlr "PCL
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