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" Olajággal kezünkben, mint a béke 
hírnöke hívjuk fel a biróválasztás küszö
bén az együttes működésre az iparos-
és a gazdapártot. 

E két párt ed-üg actív szerepet vitt 
a községi politikában, vigye ezután is, 
de együttesen. Ne fecséreljük szét sze
mélyeskedés, avagy más kicsinyes ok 
miatt az erőket. Jánosháza elmaradt, 
visszamaradt. Hadd jöjjön az a szebb 
kor, amely megilletné ezt a várost., 

' Concordia res • parvae cTescunt, 
discordia dilabnüur, mondták a régiek. 

. Egy esült e ró vei szépen a város ér
dekeit előmuzdituHtjnt, fejlődésnek indul 
és haladhat a modernismus felé, amint 
látjuk a közvetlen szomszédságban levó 
sokkal kisebb városoknál. 

Csak itt legyen minden ósdi, ma
radi ? 

Jánosháza elmaradt a kortól, de 
nincs az a nagy munka, mit egyesült 
erővel elvégezni nem lehetne. 

Legyen a haladás a jelszavunk, de 

ekkor minden erőre'van szükség, ezért 
tömörüljünk; Kéz a?kézben, váll a váll
hoz szorítva, egymást tisztelve, egymást 
megbecsülve, egyma.it megértve, igy 
összefogva, ha dolgoiunk Jánosháza ér
dekében, akkor bátran mondhatjuk, hogy 
nemsokára nekünk is fog már hajnalodni. 
Le kell rombolni a meg fennálló válasz-
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falat az iparos és gazda közt. 

^e feledje el a gazda, hogy a 
mezei munkához szükséges kellékeket, 
eszközöket, a ruházatot stb. az iparos
nál szerezheti be. Az iparos pedig a 
gazdát várja, hogy a kész áruját elad
hassa neki. ¿ 1 

Egyik a másikra-van utalva. Be-
ooüjjo mog aa iparos a gazdái, > viszont 
a gazda az iparost, de ne kicsinyítse 
egyik a másikai Ne becsmérelje a gazda 
az iparost vagy viszont. A tisztességet, 
a becsületet egyenlő szemüvegen át ke
ressék, egyenlő mértékkel mérjék I 

Kényszerítve vagyunk a két pártot 
azért is egyesülésre felhívni, mivel ugy 
halljuk, hogy van itt egy titkos párt is. 
Ez a titkos párt: a húsosfazék párt, 

vagy másként judáspárt. Ez titokban 
dolgozik. | 

Ennek nem Jánosháza fejlődése
lebeg szeme előtt, hanem a saját zsebje, 
na meg a gyomra. Ennél az a fő, hogy 
a húsosfazék közelébe férkőzhessek, 
mert igy vehet ki nagy és zsíros fala-;, 
tokát a húsos fazékból.' Ezek ellen is 
kell szervezkedni, ezek elől kell elzárni 
az utat. A titkos párt t mindig veszélye
sebb, mint a' nyál/' E z t 'ellen csak jól . 
szervezkedve lehet védekezni. Ha erős a 
a vár, a bástya, hiába dugja föl az V 
titkos párt a hydra-fejét, könnyen el
bánhatunk vele. 
'i /• .JJfeSfeWÍ»,JeUfc.tö&ínaég. Jiogy 
J n d á a az amlAnái-t pénvt fSffik, 

Ne feledje el azt sem, hogy Júdás 
akkor szokott beszélni, ha érzi a pecse
nye szagát. • : • • ;—— 

Ne feledje el, hogy Júdás addig 
beszél, mig nem kap pecsenyét 

Ne feledje el, hogy Júdás azonnal 
elhallgat, mihelyt pecsenyét kapott. 

A képviselőtestületben önzetlen em
berekre van szükségünk, de önzetlen 
legyen a bíró is. 

Könyek. 
(Folytatás.) 

Mert valljuk meg, sokszor mi is igaz
ságtalanok vágjunk a nöi könyek iránt „Hát 
nem szép-e például az asszonyi köny, mikor 
teljes amnesztiát ad és a szivárványhoz 
hasonlóan elárasztva a szeretet napjától — a 
házi harc vizOzOne után a békét hirdeti? És 
van-e valami szebb, szentebb, felségesebb, 
mint a szerelmes szűz szemében a titkos 
könyü, melyben egész lelke visszatükröződik, 
miként a reggeli nap a rózsabimbó har
matában? 

—- Egy szellemes svéd iró azt mondja a 
könyröl, hogy ez. a sziv nyelve, melynek gra-
matikája és etimológiája. Van múltja, rég 
múltja, mert vannak könyek, melyeket a 
múlt és régmúlt idők emlékei sajtolnak ki 
szemeinkből. Van jövője, mert a remény is 
könyeket csal k i 

De még abbbn is hasonlít a köny a 
nyelvhez, mert az asszony mind a kettővel 
jól tud bánni, ín 

A nyelv ellen azonban csak védel
mezheti magát a teremtés ura, de már a 
köny ellen nincs orvosság. 

A köny a nyelvnek magasabb fokú ké
rése. Ami a nyelvnek gyakran a legnagyobb 
erőfeszítés mellett sem sikerül, azt a köny 
könnyen elérheti A köny ultima rátio. Ha a 
nyelv az elokvencia minden tudományával 
nem képes egy báli tolilettet, egy szép csipke, 
drága ékszer megszerzésére elengedően hatni: 
akkor a köny lép fel, mint nagyhatalmassság 
és a kedves férj — a költségek viselésében 
elmarasztaltatik. A , 

Mert hiába, azt tartja a példaszó: Ha. 
az asszonyok.sirnak, még is nyírnakI 

Egyébiránt, a példabeszéd' is elég mos
tohán bánik el a nöi könyekkel. Azt mondja 
többek között: »Asszonynak könnye —gonosz
ságnak faszere.* >Sirás — asszonyi fogás«. 

Sőt Balzac szerint már csak azért is 
óvakodnánk kell a nőknek ellent mondani, 
mert különben könyekre fakadnak, már pedig 
ha egyszer az asszony könnyeinek vizműve 
megindul, még egy Herkulest is belefojtana. 

De csak most kapom rajta magamat, 
hogy csakis a nöi könyekről szólók, pedig a 
könyek ugyancsak nagy szerepet játsza
nak mindnyájunk életében. , 

amily sok félék az emberek ( érzései, 
ép oly sok feje a köny forrása is. Könnyen 
vagy nehezen, sokát vagy keveset, sírni — 
individuális dolog. Vannak emberek, akik a 
legcsekélyebb dolog felett megindulnak és 
alig fogta el a szivüket • garázda fájdalom, 
kicsordul szemeikből a köny. Igen szelleme
sen jegyzik meg ezekről az - irók, alighogy 
megfogamzott keblükben az érzelem, már is 
búja a köny keresztvizét. 

De soknál a fájdalomnak mélyen kell a 
Szívbe behatni, mielőtt szemeikből csak egy 
kony is gördülne. És esek szenvednek leg
többet , ' -r " 

E fátum persze legkevésbbö esik meg. 
az asszonyokon. Az asszony minden érzelme 
nyilvánításánál a melegvízhez folyamodik. És 
az a baj, hogy nem tekinti gyógyszernek, 
melyet csöppenkint kell használni, 
mindjárt az özönvizzél, áll elö. 
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Az a biró tudja meg- azt, hogy a 
válasz tó k ö z ö n s é g bizalma folytán ül a 
bírói s z é k b e n . A biró azon bizalmat 
e lő legü l kapja, mint bírónak van al
kalma," tág tere nyílik megmutatni, hogy [ 
igenis J á n o s h á z i n a k , Jánosházáért , an
nak polgáraiért , ha kell aikra szál l , 
m e g v é d i őket mindig, mindenkor, min
den körü lmények közt . Bármi ly á ldoza
tot meghoz, hogy megmatassa, misze
rint a n é p - b i z a i f f l é V r a e g á r d j m l i T H B l ^ 

érdemli, a nép bizalmával vissza nem 
él soha. 

A bírótól sok függ. A biró képvi
seli a várost kifelé, ópugy befelé. Ha 
nem akar szégyenkezni, akkor tartsa 
fenn azt a zászlót, melyre ez van irva: 
»Előre c A képviselőtestület követni 
fogja s biztosítjuk, hogy keresztülvisz 
mindent, amit a város fejlődéséért meg 
akar tenni. ; T 

v A kataszter. 
(CsJ Sok más nyavalyával egyetemben 

.a katasztert is a Bach-korszak hozta a ma
gyar nép nyakára. Ahogy kigondolta a „német*, 
agy elméletben és papiroson igazságos és 
méltányos bázisa lehetett volna ez a katasz
ter, népies nyelyen lankaacter (üssön belé a 
m^n'tfll), I tnM'A* Hpni*irt»*<!*nak szegényre 

nyelven a fokikóstolóknak (szintén üssön be
léjük a ménkű.'), igazságos szemle és becslés 
otán be kellett vön vezetniük minden gazda 
földbéli szegénységének a területét és évi 
tiszta „hozamát". Ennek a nagy könyvnek 
aztán neki estek t finAocdirekciók • adatai 
otán kivetették a földadót kire-kire, a tiszta 
jOvedeledl 25 százalékában. 

Látnivaló, hogy hm becsületesen készül
tek volna ezek a kataszteri birtokivek, vagyis 
ha a földkóstoló arak a fold minémüségének 
tehát hozamképességének osztályait a való
sághoz, híven húzták volna rá minden határ 
minden darab földjére,— akkor a kataszteri 
üsztajövedelem után kirótt földadó igazságo
san nyomta volna a szegényt, a gazdagot 
egyaránt. Ám mit csináltak ezek a himpellér 
földkóstolók igen sok helyen? A gazdák em
berek földjét (már tudniillik a hol megkenték 
a dülöbe vivő kocsijuk kerekét) a valóságon 
alul becsülték, a príma klaszszisu nagybirto
kot beírták szekundénak s ezzel a kataszteri 
tisztajOredelmét a valódinál felére csappan-
tották a gazdagok földjeinek. Ifivel azonban 
a földadó minden határra nézve kontingen
tálva, vagyis egy összegben megállapítva volt,, 
melynél kevesebbel a fiskas be nem értei az 
ármányos löldkóstolók az ilyen manipulációk 
miatt megkevesbOlt földadóösszeg mínuszát 
ugy hozták ki, hogy a szegény emberek föld
jét, kiknek kenegetésre nem futotta a bugyil-
lárisnk, á valóságtól eltéröleg egy osztálylyal 
feljebb becsülték, lankaszterizálták. A paraszt 
sivár földje igy jutott sok helytt az első osz
tályba, mlg a 'nagygazda dus televére 
a felét se^ fizető második klasriisha—Égbe 

arak munkáját, a miniszter községenként is 
felhívta az országot, hogy a kataszteri k i 
igazítás iránt a maga javaslatát minden fala 
küldje be hozzá. Ennek a beküldésnek julios 
1-én jár le az utolsó terminusa. Valamiként 
fel lesznek jogosítva a gazdák egyenkint is, 
hogy á kiigazításoknál ott a helyszínén is 
kiki érdekelt megjelenhessék, megjegyzéseit é s 
panaszait megtehesse, melyet mind köteles 
lészen a „foldkóstoló" nr valamint a nagytör
vény kiküldött bírája protokollumba venni. 

Nohát ott legyen ám minden gazda és 
nyissa ki a száját, hogy nyoma legyon a-fct-
igazitási eljárásnál minden sérelemnek, minden 
igaztalansági helyzet ellen való felszólalásnak 
Aki nyugét-baját most majd elö nem adja j 

hát magára vessen: agy marad a „lankasz-
tere", a hogy eddig volt — igazságtalanul, a 
valónál és méltányosnál súlyosabban meg-
porciózva földadóval. -

Az aj törvény a kataszteri' tisztajöve
delem eddigi 25 százalékos adójáról 20 szá
zalékra, tehát teljes öt percenttel leszállította 
a földadót. A fináncminiszter biztosan számit 
arra 8 igaza is van, hogy. ez 5 százaléknyi 
kevesebblet megtérül azon a réven, hogy. az 
eddig hamissággal kevesebbet fizető arasági 
birtokok az aj kataszteri kiigazítások révén, 
igazságosan, tehát a mainál több .^földadóval 
lesznek megróva. Igy hát az 5 százalékos 
engedés mellett is bejön a fiskasnak a 74 
millióban kontingentált földadó bevétele. A 
gazdák legyenek résen, hogy csakugyan azok 
a földadó-kulcsot eddig megcsaló nagybirto
kok szolgáltassák be ezt az 5 százalékot, ne 

gazdagra egyformán; de ahogy a gyakorlat' 
ban végrehajtották a Bach-huszárok, utánuk 
fX alkotmányos magyar fináncminiszterek 
huszárjai is 1850 óta már háromszor, való
ságos átokká vált a szegény nép nyakán. A 
kataszter ugyanis voltakép az a rengeteg 
nagy léniázott könyv lenne, a mibe a finánc
miniszterek kiküldött becslőbíztosainak, népies 

De hát nem is csoda. Az asszonyok a 
felhőkben szeretnek lebegni. A felhőkből eső 
támad. Szerencsére az özönvíz hamar eltaka
rodik és megjelenik a béke olajága. Szóval az 
asszonyok a legügyesebb tűzoltók, mert leg-
talilékonyabbak a viz felfedezésében. ^ 

Nálunk a sírás nem fájdalom, de néha 
élvezet. 

Egy fiatal férj könyezve találja otthon 
kis feleségét Persze, elrémül. . 

— Mi lelt, édesem? 
Két kövér könycsepp a felelet. 
— K i bántott galambom? 
Ujabb árvíz. A férfi kétségbe van esve, 

öngyilkosságra gondol. 
Hát szólj, lelkem, mit akarsz? 
A nő ránéz, mosolyog, és igy szól: 

. — — Csak sírni akarok! ' 
- Sajátságos, hogy mindnyájan sírva lé

pünk a világba, és kőnyek között válunk 
meg az élettől 

Egy keleti példaszó arra tanít, hogy 
mikor a világra jövőnk, mi sírunk és környe
zetünk nevet, iparkodjunk tehát ugy élni, 

i . : .. •••••• : u 

kiáltó gazságok történtek ily manipulációk 
révén Kárpátoktól az Adriáig, mind a szegény 
ember bőrére, nyuzására. Magam ís, pénzügyi 
fogaimázó koromból, számtalan esetet láttam, 
a.hol az ármentesítés után is hasznavehe
tetlen ártérnek szerepelt több ezer holdas 
latifundium s á l i g * fizetett adót, mely után 
pedig makaí gazdák száz pengő forintot fizet-
gettek évi haszonbérfii hagyma alá a nevető 
tulajdonosoknak, a ki ily sikerülten kóstol
tatta föl a földjét a Wekerie-huszárokkal. 

'Számba se lehet venni a tömérdek jaj -
veszéklő panaszt, a mi országszerte felhang
zott évtizedeken át a Janknzter* ily gyalá
zatos népnyuzásai s fölháboritó igaztalanságai 
miatt. Persze mind á mégcsalt nép keserűsé
geiből. Nagybirtokos egyetlen egy se lamen
tált soha. Ez mind meg volt- elegedre avval 
a lantaszterrel. Hogy a ménkű-csapjon belel 
— mondotta ellenben mindenütt rája a nép. 
A gazdasági gépvigéceken kivül nem is volt 
a paraszt jobban-'elkeseredve senki istenfia 
ellen, mint a hogy el volt keseredve a föld
kóstolók ellen. ' i • 

A sok lamentaciót i végre-, meg kellett 
hallania a kormánynak is. Az adótörvények 
novellájában gondoskodott az igazságtalanul 
dühöngő földadó igazságosabb kirovásáról is. 
Elrendelte az uj kataszteri becslési fölvétele
ket, vagyis az eddigi csaláson alapult föld
hozambecslések kiigazítását. Kinevezett erre a 
célra épp a napokban száznál több aj „föld-
kóstolót" is, a kik már maholnap beszállongják 
az országot s noteszbe veszik a gazdák sé -
r^íjflf. kirí ?•>!•, xz ni becslés 

ír_-. • . • . ; . ' i - . f . ( , i i}Ít"pO *yc 

pedig meglel a szegény -kisember loldjére 
sózzák ki ezt az 5 percentet is azok 
ármányos földkóstolók! 

A női szépség ápolása, c 
Elbeszéli: egy Orvos. 

Isten az ő remek müvét feltárja nekünk 
a bokorban, csalitban, őserdőben, a háborgó 
tengerben, a cikkázó villámokban, a tűzhányó-
hegyek kitörésében, a tulipán, a szegfű, ka-
mélia, krizantin, nárcisz, liliom, ibolya, rezeda, 
rózsa illatában és színpompájában, mindazon
által Isten legremekebb müve, legmagasabb 
tökélye az angyali jóságú és bájos arcú nőben 
nyilatkozik meg leginkább. Már m régi görögök 
és rómaiak ezzel jutalmazták meg és ilyen 
bájos hölgy szivét adták ajándékba azon had
vezérnek, aki vitézsége által a haza becsttle-

I tét megmentette. A győző hadaereget szüzek
ből alakult küldöttség fogadu. Ezek bályos 
mosolya feledtette a harci fáradalmakat é s 

.méltó kárpótlása volt az évekig tartó hábo
rúval járó sanyarnságoknak é t nélkülOzé-
seknek. . ~ . 

Isten a legremekebb alkotásával — a . 
Bővel — mint legfőbb kitüntetéssel ajándé
kozza meg a férfit, A nő az, ki az élet nyo
masztó terheit feledteti, ki a földi életet, a 
siralom völgyét olímpusi hegyekké, a boldog
ság tanyájává változtatja á t ő , az, aki a 
mindennapi kenyérért való küzdelemből haza 
térő férjét szerető karjaiba zárja, fáradtság
tól kigyöngyöző izzadtságát homlokáról le-

vjvr-idi'mitftn vigasztalja, betegségé-
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ben ápolja, sertett becsületében sebzett orosz
lánként megvédelmezi. 

A nöi szépség oly hatalma: képvisel 
mely már sok koronás főt önkéntelenül le-
tétdeplésre kényszeritett. A női szépség, mint 
bűvös varázspálca, megváltoztatja a férfi szo

b á s a i t , jel lemét Egyetlen egy kérő s z a v á n 
felhagy az iszákossággal, a dohányzással. A 
tigristermészetüekből szelid bárányt varázsol. 
A halaimat rejtő női báj és kellem, miként 
a sörényes oroszlán tekintete, minden mester
kéltség nélkül hódolatot parancsol. A nő lelki 
és testi bája előtt felpattannak a kincses 
házak féltve őrzött, retesze); melyek miatt az 
anyagi gondok, mint a földre kiöntött éther, 
rögtön elmúlnak és ha a nő ngy a lelki, 
mint testi, szépségét gondosan ápolja, soha 
sem kell tartani attól, hogy. a nélkülözésektől 
felkorbácsolt gondok, a családi perpatvar a 
sima homlokot egykoron bebarázdálják. 

A világverő Isten-ostora, Attila csak két 
izben volt megindítható; először a római 
pápa azon mondásával: »Az a legnagyobb 
győző, aki önönmagát győzi meg-; másod
szor azon görög nő tulvilágias énekére, szi-
rénszerü csábító hangjára, akiért 0 a tábor
ból, a túlsó partról, — fekete lovon ülve, — 
a folyóba ugratott, bár lova lába az aszó fa
törzsbe akadt, mely miatt ez elmerült, de a 
hunok, baskírok, médok, perzsák, asszírok, 
babilónok királya, a rettenetes tekintetű 
Attila nem tágított, hanem átúszott egyedül a 
másik partra, ott Csáth minisztere, fővezére, 
mintán más ruhába öltöztette, a bájos görög 
nővel mégis megismerkedett, ki őt a bíbor-
sátoros bárkájában fogadta. j 

Oj felügyelő. A dunántúli ág. 
egyházkerületben e hó 8-án bontották Ibi 
ujabban beadott scavazatlapokat Ami előre
látható volt: Véssey Sándor somogymegyet 
diagazdag nagybirtokos választatott meg az 
Ihász Lajos halálával megüresedett egyház—I tológiai középpont »tmnintnifi-J^t^fJÉMHtj 
kerületi felügyelői tisztségre, aki 231 szava
zatot nyert.dr. Berzsenyi Jenő orsz. képviselő 
103 szavazata ellenében. 

A baláton-ridékl vasút megnyitása. 
A kereskedelemügyi ministerium vasúti szak
osztályában tanácskozás volt a balatonvidéki 

alapján a balatom vasút megnyitását július 
hó elsejére tűzte k i Az ünnepélyes megnyi-

(Folyt. tör . ) . 

H Í R E K . 

tást Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minisz
ter képviseletében Szterényi József eszközli. 
A megnyitást megelőzőleg, június hó 29-én 
és 30-án lesz a vasat műtanrendőri bejárása, 
amelynek eszközlésével Kossuth Ferenc keresk. 
miniszter a vasúti és hajózási főfelügyelősé
get bízta meg. 

Kabaré a kásájáéban. Szombaton j u a 
19-én a Kaszinó fiatalsága a könyvtár javára 
cabaréyal összekötött előadást tart 

Köztisztaság a ialnsi községekben. 
Értesülésünk szerint, a belűgyimnisztériumnan 
előkészületeket tettek arra nézve, hogy a 
törvényhatóságokat már közelebb utasítani 
fogják záros határidő alatt olyan szabályren
delet megalkotására, amelyben gondoskodás 
történjék, a köztisztaság szigora fon tartására. 
Köztudomású dolog, hogy a falusi néposztály 
legnagyobb részének nincs érzéke a köztiszta
ság iránt Pedig a köztisztaság fen tartása és 
ápolása nélkül hiábavaló a leghelyesebb köz-
egéazségflgTi mtát-keeW 1«, htthratn »—kflr-. 

. Készülődéi a biróválasztásra Mivel 
napok kérdése csak az uj választás, azért a 
pártok jónak látják a szervezkedést az uj 
jelölt érdekében. Az általános hangulat sze
rint Szabó András lehet csak a komoly Je 
lölt a birói állásra. A h. birói állást az ipa
rosoknak tartják fenn, azért vasárnap gyűlést 
tartanak, melyen a két állás betöltése végett 
a árnak egyöntetű határozatot hozni. Dgy 
hisszük, hogy a h. birói állásra legtöbb kilá
tása van Poller Ferencnek. Már Jasofszky 
Györgynek és Rossner Józsefnek is van pártja 

Panaszok á celldömölki templom
avatás miatt. Több tekintélyes izr. polgár 
azon panasszal jött hozzánk, hogy a cell
dömölki orth. izr. templom építéséhez bizo
nyos pénzösszeggel járultak, de a felavatásról 
sem nem értesítették őket, sem meghívót 
nem kaplak. Minden esetre tapintatlanságot 
követett el az elnökség, sőt az illem ellen 
is vétett Ha tudnak - alázatosak lenni, midőn 
adományért fordulnak valakihez, akkor el
várhatjuk joggal azt is, ba már kaptak bizo
nyos összeget, hogy ne legyenek hátlanok, 
mégha azok nem is reflektálnak a hálára. 
Nem emiitünk mást, mint Salzberger Mórt 
és Rozner Józsefet, akik állítólag 20 koronát 
ajándékoztak azon templomépitéshez. Sok 20 
koronából felépült azon templom. 

orvosok javadalmazása, valamint az arról 
való gondoskodás, hogy a vagyontalan bete
gek államköltségen kapjanak orvosságot Pe
dig ez idö szerint a községekben a köztiszta
ság legelemiebb követelményeinek sem sze
rez érvényt a közigazgatás. A legtöbb község 
még annyira sem jutott, hogy az utcákat és 
a földmives gazdák udvarait legalább heten-
kint egyszer kisöpörnék. A belfigymtaisztérim 
ugy tervezi, hogy az utcáknak hetenkint való 
kisöpretéseért a községi elöljáróság lesz fe
lelős, az udvar söprésének elmulasztásaért 
pedig a tulajdonos vagy bérlő. A mulasztást 
első Ízben legalább 10 koronával, ismétlés 
esetén legalább 25 koronával fogják büntetni. 
Az ellenőrzést a csendőrség fogja teljesíteni 

A községi elöljárókat ismét kioktatják-
Ugyanis minden községnek, illetőleg házadó
körzetnek külön kataszterje lesz: ez a házadó
kataszter, melynek fölállítására a pénzügy-
igazgatóság az. intézkedéseket már megtette. 
Az uj házadó-törvény jövő évi Januarius 
1-én lép életbe. 

Katonák szabadságolása a munka
időkre. A honvédelmi miniszter mint minderí" \ 
évben, ugy az idén Is rendeletet bocsátott ki, 
mely szerint a katonáknak aratás, kukorica-
törés és szüret idejére szabadságidőt engedé
lyez, A folyó évi rendeletben újítást képes 
az, hogy ezentúl nem a szülők, hanem maga 
a katona, rendes szolgálati uton kérelmezi a 
szabadságolást 

Sertésvész. Sümegen a sertésvész fel
lépett A hatóság a községet zár aláhelyezte 
s a sertésvásárokat betiltotta.' '"• 

FtlaséUtÉs a TáiAssakkea. Idősb 
Szeőts Béla, az orrútólógiai középpont rendea 
megfigyelője a tavasszal Tavarnán (Zemplén 
vármegye) 67 fiatal közönséges seregélyt 
(Sturaus vulgaris) jelölt meg a magyar oroi-

melyekre Budapest és egy szám van Írva. 
Ha magyarországi vadászok közül valaki 
ilyen lábgyürtis seregélyt lő, szíveskedjék a 
Magyar Ornitológiai Középponthoz (József-
körűt 65,) küldeni ;..« / , 

Fogyunk. Vasvármegyébül az 1908-ik 

a folyó évben már öt hónap alatt is 1689 a 
kiadott útlevelek száma. 

Üvegpavillon a régi Nemzeti szinhás 
bojárója előtt Ott hol ezelőtt évtizedeken 
át művészek és közönség egyaránt t Múzsák 
nak hódoltak, mostan rövid pár nap alatt 
egy tágas üvegpavillon emelkedett, melyben 
a humanizmus oltárán áldoznak. Ezen pavil-
lonban ugyanis a Gyermekvédő Liga kiállítást 
rendez most az általa arrangeált tárgysors
játék nyereménytárgyaiból. A j ó és nemes 
iiánt fogékony közönség, mely teljes mérv
ben méltányolja azon társadalmi missiót, 
melyet a Liga a gyermekvédelem terén tel
jesít, érdeklődésének impozáns módon adja 
tanújelét, amennyiben az Ovegpavillont as 
egész napon át nagy tömegben lepi el és a 
látottak felett megelégedéssel távozva, bocso-
z á s előtt vásárol ezekbői a sorsjegyekből, 
melyek a pavillonban ugyancsak kaphatók és 
ezzel is támogatja a ligát emberbaráti törek
véseiben. A sorsjegyek hozása külömben £ é. 
július 1-én BMJ i»>»fiM*-

Bohn-féle tetőcserép. Érek óta bebi
zonyult tény, hogy a Bohn-féle fedélcserép a 
legjobb tetőfedélanyag s ép ezért óvakodni 
kell a silány ára vételétől, hanem határo
zottan Bohn-féle cserepet követelni ' 

•art|artsjÉsi tanfolyam atelaalssk 
és laxáasáfl taattéaik ssaasára. A íöldmi-
velésflgyi miniszter a kisebb fokozatú e"",r**ieT 
népiskolákon a gazdasági tárgyak tanítására 
hivatott népiskolai tanítók, illetve tanítónők 
gazdasági kiképzése czéljaból folyó évi július 
19-től bezárólag augusztus 14-ig az adai, 
algyógyi, békéscsabai, breznóbánrai csíksze
redai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, kar-
czagi, komáromi, szilágysomlyói éa irabadkai 
földmivesiskolákon 20—90, összesen 800 
néptanító, a kecskeméti földmivesiskolán pe
dig 20 gazdasági tanítónő részére mezőgaz
dasági tanfolyamot rendez. Ezen tanfolyamra 
felveendő minden egyes néptanító (tanítónő 
egyszáz (100) K átalányban részesül, mely 
összegből 40 K ellátási díj levonásával 30 
K-t a jelentkezéskor, 30 K-t a tanfolyam 
befejeztével fizetnek k i A tanfolyamokra 
tényleg alkalmaztatásban levő oly néptanító
kat, tanítónőket vesznek fel, kik mezőgazda
sági tanfolyamon még nem vettek részt. A 
tanfolyamokra felvétetni kívánó egyének es 
iránt illetékes tanfelügyelőségüknél tartoznak 
kellő időben jelentkezni A felvétel felett a 
közoktatásügyi miniszter dönt 
- A szombathelyi m Ur. ssksláfnd 

intézetben as 1909—10 tanév téli (magyar 
nyelvű) tanfolyamára a beiratások 1909. 
szeptember 1—3-ig tartanak. A felvételhez 
szükséges: 1) 20—40 közötti életkort igazoló 
születési anyakönyvi kivonat, 2) férjezettek
nél házassági anyakönyvi kivonat, 8) erkölcsi 
(községi) és 4) orvosi bizonyítvány; végűi 
jártasság az írásban és olvasásban A 
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folyamban 5 tanuló, ki magát arra kötelezi, 
hogy 5 éven át oly , megnevezett községben 
folytat szülésznői gyakorlatot, hol okleveles 
bába nincsen, 180—160 korona államsegély
ben részesülhet. Akik ezt elnyerni óhajtják, 
az idézett okmányokon kiTtt) szegénységi bi-
zonyitvánnyal és az említett kötelezvénpyel 
ellátott, a vallás és közoktatásügyi nagymél
tóságú m. kir. ministeiinmhoz intézett bélyeg
mentes folyamodványukat legkésőbben 1909. 
július 20-ig aszomtethely im.kir .bábaképzö-
intézet igazgató-tanárához küldjék be. A 
tanulók korlátolt számmal havi 20 koronáért 

szerkesztenek, hogy'ma már alig akad ha
zánkban', mérnök, építész, építőmester, kő-
mivesmester vagy egyéb az építőipar terén 
működő szakember, aki a Vállalkozók Lapját 
ne járatná vagy hétről-hétre ne olvasná. A 

>ja az ország mindén \ 
előforduló építkezésekről, szállításokról, fa-
eladásokról hétről-hétre kimerítően beszámol 
és ezzel .módot, nyújt arra, hogy olvasói a 
kínálkozó munkaalkalmakat megragadják, de 
közli egyszersmind a középitkezések és köz-
szállitások dolgában tartott versenytárgyalások 
eredményeit in; mpgirja | kik kaplak épitkezé-

rén. összeköttetést tart fönn az egyesölet az 
országos ' gazdatársadalmi-—szervezetekkel. 
Gondját viselte az egyesület tagjai hitelérde
kének. A gazdaköri élet szintén élénk . volt, 
de ezt a jövőben a gazdaköri értekezletékkel 
kívánják fokozni.—Az igazgató-választmányba 
a közgyűlés Magyar Árpádot választotta be. 
Az egyesület 1909. évi munkaprogrammját 
De Pottere Brúnó igazgató terjeszti elő: a 
szervezkedést folytatják, kiterjesztik a műkö
dési Győr vármegyére és szervezik a gazda
köri felügyelői állásokat, a.mivel a gazdatár-
sadalmi szervezkedést és a szakismeretek >wr-

az intézetben lakást és ellátást kapnak. — 
Dr. Reismann Adolf igazgató-tanár. 

. . . — • liS&mísK i « a t a • ..'J>v - : ' -
A szép Mariska. Az egész ország köz

véleménye lázas izgatottsággal fordul a sza
badkai gyilkosság szereplői felé. Haverda Ma
riska nem tartozik közönséges -asszonyok 
közé. Élete és nevelkedése különbözteti meg 
a rendőri krónikák mindennapi alakjaitól. A 
Haverda-ügy annyi érdekes epizódot vetett 
fölszinre, hogy. azok mindéi.ike érdekli „ a 
lélekbúvárokat. Ezeket az érdekesnél-érdeke-
ebb epizódokat, Haverda Mariska családi 

- életét, a meggyilkolt Haverdáné életrajzát 
a szomorú véget ért család egész történetét 
két szabadkai hirlapiró, akiknek módjukban 
volt az adatokat a helyszínén összegyűjteni, 
most regény, formájában kiadja. A regény 
amellett, hogy vonzó és érdekes: elsőrangú 
irodalmi mü, melynek szerzői Faragó Rezső, 
a »Bácskai Hírlap, h. szerkesztője és Feny
ves Ferenc, a >Bácsmegyei Napló< felelős 
szerkesztője. — »A Szép Mariska. 5—6 fü
zetben jelenik meg; egy füzet ára 20 fillér. 
Tekintve, hogy a . regény csak csekély pél
dányszámban jelenik meg: tanácsos arra 
már most előfizetni A teljes regény ára 1 
korona ; az előfizetők, portómontosen kapják 
a főzeléket. Az előfizetési dijak a szerzők 
bármelyikének nevére beküldhetők. Vlszont-
elárusitók kerestetnek, 

Vasmegyei razzia cigányok után. Szo
katlan nagyarányú puhatoló'dzást tart most a 
csendőrség Vasvármegye területén. Egy nagy
szabása razzia ez, amelyet járásokon keresz
tül hajtanak-végre, ugy hogy teljesen átros
tálják a vármegye minden vidékét, mert a 
cigányok és más kóborló ekszisztenciák ugyan
csak nagy ambícióval-csavarognak a megye 
területén, faluról-falura vagy~-uuaian utakon. 
A csendőrparancsnokság rendelte el a nagy
szabású razziát s hogy azt sikerrel hajtsák 
végre — mint értesülünk — bizalmas uton 
megkereste a parancsnokság a járások pol
gári hatóságait és segítségül kérte a min
denféle fegyveres, lovas őröket, kerülőket, 
erdőőröket, más eféle közbiztossági eleme
ket A polgári őröket ilykép a csendőrség 
rendelkezése alá osztották s a nagyszámú 
csapat elkészített terv szerint a napokban 
megkezdte á megye áthajtását. A nagysza
bású razzia több napig fog tartani. _ 

Harmincesztendős jubileum. A vállal
kozói kar, az épitö-iparosság és a fakéres-
kedelem nagy olvasottságnak örvendő szak
közlönye, a Vállalkozók Lapja most töltötte 
be fennállásának harmincadik évét. Ritka 
szaklap dicsekedhetik azzal, hogy harminc 
éven át munkálkodhatott olvasói szellemi és 
anyagi jólétén és ritka szaklap állithatjar-hogy-
munkásságával oly eredményt ért el, mint a 
Vállalkozók Lapja, amelyet Lakatos Lajos, 
Sós .Izor és Komor Marcell építész más jeles 
szakemberek közreműködésénél oly kiválóan 

seket és szállításokat, hogy a kisiparos és 
kereskedő érintkezésbe léphessen mindig a 
vállalkozóval. A műszaki pályázatok, az üre
sedésben levő állások, a műszaki ojdanságok 
is teret találnak a lapban és aki alkalma
zottat keres, azt is megleli e lap révén. 
Szerkesztősége és kiadóhivatala Budapesten 
VII., Erzsébet-körot 8. szám alatt van. — 
Mutatványszámot olvasóinknak szívesen küld. 

Nyugatmagyarországi gazdák gyű
l é se . A Nyugatmagyarországi Földmivelők 
Gazdasági Egyesülete vasárnap Sopronban 
tartotta meg renles évi közgyűlését Sopron, 
Mosón, Vasmegye kisgazdái vagy kétezren 
vettek részt az Erzsébetkertben megtartott 
gyűlésen. Laehne Hugó ügyvezető elnök meg
nyitván a közgyűlést, jelzi, hogy Zichy Aladár 
gróf 6 jfelsége személye körüli miniszter 
egyéb elfoglaltsága miatt nem vehet részt a 
közgyűlésen. Darányi Ignác földmivelésügyi 
minisztert a közgyűlésen Vörös Sándor udvari 
tanácsos fogja képviselni. Melegen üdvözli az 
elnök—Sopron—vármogyo. főispánját,—Bonn 
Sándort és az alispánt, Hajós Antalt Öröm
mel jelenti az elnök, hogy-az egyesület tag
létszáma meghaladja áz ötezret ''De Pottere 
Brúnó, az egyesület igazgatója terjesztette 
e lő ,az .egyesület jelentését. Különösen sokat 
fáradozott az egyesület a gazdasági szakisme
retek terjesztésével. Jelentékeny az egyesület 
munkássága az állattenyésztés fejlesztése te-

jesztését mozdítják elő. Rendez az egyesület 
szántóversenyeket is, közvetíti a velőmagot, 
bevezetik a bolgár kertészetet, a mire a föld
mivelésügyi miniszter segítséget nyújt, a par
cellázást, a bérletszövetkezetek szervezését,, 
az állatbiztosítást, az értékesítés és a közös 
beszerzést segítik. Segítik a kisgazdákat a 
kataszter dolgában. 

ÉRTESÍTÉS. 
- Van 8zerenecsém a n. é. közönség 

b. tudomására hozni, hogy Jánosházán 
a Sümegi -u t c á b a n a vasúti állomás 
közelében, a mai kor igényeinek meg
felelően berendezett 

kocsifényező, kárpitos 
és mázoló műhelyt 
nyitottam. Főtörekvésem oda irányul, 
hogy a sok éven át Budapesten töhh 
helyen szerzett tapasztalataimmal, lel-
kiismeretes és jó minőségű munkával 
az itteni megrendelőim megelégedését 
kiérdemeljem. ¡ 1 1 H - ~~ 

Kiss Vendel 
- kocsifényező é s mázoló-

. . mester 
Jánosházán. 

§ Egész éven át raktár, |yz választék! f 
mindennemű kész férfi és gyermekruhákban. 

Hova, hova pajtás oly sietve?? Megyek Cseh Kálmán és fia 

kész férfi és gyermekruha nagyáruházába!! Miért éppen oda?? Mert ott 
nagyjyjlaszjékban Ualál bárki Ízléses férfi és gyermekruhákat, már 
koronától feljebb minden színben, minderi nagyságban, s a legolcsóbb 
árban. Ahol nagy figyelem fordittatik a rendelt munkára is, mert első
rendű munkások s kitüntetett szabászok vannak. Kockázat kizárva, mert 
nem tetszés esetén az árut, ha rendelt is visszaveszik s a pénzt is 
visszaadják. 

Kirakatunk megtekintése után meggyőződést szerezhet olcsó s Ízléses 
munkával bárki 

Tisztelettel 

Cseh Kálmán és Fia I 
Jánosháza (Vasmegye.) 
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A l én ügyem A Vasvármegye mult heti 
. egyik számában egy hir kikerülte figyelmemet, 
-melyben arról van szó, hogy dr. Götzl jános-
! házai körorvos betegsége alatt kit bízott 
-- még a helyettesítéssel, tekintettel azon rossz 
• viszonyra, melyben a imásik* orvossal 

van A közönség lásson tisztán, Ontsunk 
tiszta bort a pohárba G. url Azon másik 

. orvoo alatt engem ért. Ha csak igy 
olvassa az ember azon hirt, önkénytelenül 

.azt mondhatja, hogy nini eddig való
ságos Eldorádó volt Jánosháza az orvosoknak 
és az a »másik* megzavarta. Lassabban. G. 
ur! Ha az a boldogalt Pollácsék dr.. most be
szélhetne, talán az is tiltakoznék G. ur ezen 
vakmerő állítása ellen. Amint én hallottam, 

-dr. Pollácsék, ez az áldott-lelkQ és szivü, or
vos, aki tényleg békeszerető is volt, sok, de 
sok keserű pilalát volt kénytelen bevenni 

-Sok kellemetlen percei, órái, napjai voltak, 
sok borsot tOrtek az orra alá, sok rossz fa
latot kellett lenyelnie, sokszor emésztette 
-magát, sok bánat nyomta a szivét, mikor 6 
nem bántott senkit a praxisa alatt. Ilikor 0 

n e m volt kenyéririgy. 
De G. ur nem volt az oka, nem lehe

tett ez az ártatlan, ez a galambszivü, ez a 
szel íd bárány. (Nem kell mosolyogni.) Heg
halt dr. Pollácsék. A helyét a veje, dr. Kál
mán Bébi, jelenleg gencsi körorvos akarta 
elfoglalni. Ezen idö alatt sürgönyöztek érettem 
Budapestre. Lejöttem. Az első látogatásom 
Magyart Kossá Gusztáv gyógyszerésznél volt, 

.akinek előadtam jövetelem okát é s célját 
- Éppen akkor ott volt a gyógytárban dr. Kál

mán Béla is, kinek Magyari Kossá Gusztáv 
- bemutatóit Dr. Kálmán Béla értésemre adta, 
'.hogy 90 százalék biztos, hogy elfoglalja ipa 

he lyét Ezen felvilágosítást tudomásul vettem, 
azzal a megjegyzéssel, hogy két--orvos elég 
itt, konkurrálni nem akarok, nem is vagyok 

..rászorulva, a legközelebbi vonattal víssza-
• utaztam Budapestre. 8—10 nap mulra ismét 

sürgönyöztek ertem, mivel dr. Kálmán Béla 
megszokott »éjnek idején*, látva az itteni 

: állapotokat. Hatjaiért szökött meg dr. Kál
mán Béla, mikor fényes praxist vehetett á t? 
Talán nem tudta látni a' G. úr jószívűségét, 
azt a meleg pártfogást, melyben G. ur ré
szesítette? Talán nem szerette látni azt a 
nagyfokú kollegialitást, mit G. ur iránta ta
núsított? Isten ments, hogy a G. urat okoz
nánk ezért isi (Nem kell nevetni). Én tele
pedtem le 6 év e lőtt Hallottam azt az eről
ködést, mit G. ur érdekében kifejtettek, hogy 
mindent megkapjon dr. Pollácsék Orttségébój. 
K i ne mosolyogna, ha beszélnek ma is a 
keresztúri utazásról, hogy G. ur a szegvári 
uradalomban orvos legyen. Kiutazott akkor? 
G. ur erről sem tud, nem is tudott?!! A tü
relem rózsát terem, a türelem, a kitartás hoz 
nekem praxist, mondogattam. Alig voltam itt 
néhány hétig, egyszerre á celldömölki szol-
gabiróságtól kapók egy . idézést . Jakab Bó
dog aláírásával, valami kihágán ügyben. Ahá, 
gondoltam magamban, a maffia dolgozik már. 
Nem volt mitől tartanom, tudatában voltam, 
vagyok ma is cselekedeteimnek, bátran a 
szolgabíróhoz mentem. Ott felolvassák az 
ellenem emelt vádat, mi abból áll, .jogtala
nul írattam ki a táblámra, hogy egészségtan
tanár vagyok.. Bemutattam az egészségtan 

tanári képesítőm, de azt nem fogadták el. 
Elítéltek 10 koronára, jogtalan cím használa
táért és a táblát le kell venni. Az alispán 
helybenhagyta az í t é l e te t A mintatérhez men
tem, előadva panaszom. A mínister az ítéle
tet megsemmisítette, a táblát visszahelyeztem 
az előbbi helyére, ma is az van. ~ 

Talán G. ur jelentett fel, ki gondolhat 
őreá? (Nem kel! nevetni.) 

Keleden typhusjárvány volt Ismét k a 
pok a celldömölki szolgabiróságtól Jakab Bó
dog aláírásával . idézést*, egészségügyi kihá-
gás miatt Miről volt s zó? . 

•Később jelentettem be a typhust, mint 
kellett volna.* Hiába védekeztem, hogy akkor 
jelentem be, mikor felismerem, különben is 
akkor megyek vidékre beteghez, ha kocsit 
küldenek érettem, nem láthatom mindennap 
a beteget Valami Vad József tanú vallomása 
alapján, hogy neki akkor már typhusról be
széltem, midőn első nap láttam azon bete
get, elitéltek 100 koronára, holott mint bün
tetlen elOéletüt; először esetleg 10 koronára 
szokás. Megfellebbeztem. — A kelédi elöljá
róság előtt kiadta Vad József Írásban; hogy 
nem is beszéltem én vele, nem is ismerem. 
Az alispán helybenhagyta szintén az ítéletet 

Ismét a miniszterhez mentem j ó bará
tommal, dr. Vázsonyi Vilmos országgyűlési 
képviselővel. A miniszter megsemmisítette 
ismét az ítéletet, visszakaptam'a 100 koro
nát Hallottam azt is, hogy mint szokták itt 
a kocsikat el fogdosni, amelyek orvosért jön
nek. Egyszerűen furcsának találtam, de kije
lentettem, ha előlem elcsalnak egy kocsist, 
az illetőt megkutyakorbácsozom. Egy szép 

napon tarozik tőlem egy vidéki beteg, amit 
meglátott G. ur felesége. 0tanná küldi a cse
lédjét, hogy ne csináltassa meg az én reci
pémet, mert az ő ura, a G. ur olcsóbbat ír s 
jobbat Nem voltam rest, felkerestem a G. 
urat, elmondva neki, hogy azon betegem 
visszajött hozzám s azon üzenet miatt nem 
mert a gyógy tárba menni a recipével. 

Megkértem, hogy ne engedjen meg ily 
dolgokat, mert ez csúnya, piszkos dolog. G . 
ur égy szót nem szólt erre, ugy váltunk el 
egymástól. Néhány nap múlva találkozom G . 
ur (eleségével, aki excusalni akarta magát 
Azt mondtam neki, az én feleségem ilyet 
nem tesz, nem merne, tenni; mit mondtam 
még, az már mellékes. De ez is tény. 

Az uccán állva egy csoport emberrel 
beszélgettem. Egyszerre egy szürke lovas 
kocsi áll meg előttem. Az egy k . úriember 

j tréfából megjegyzi, .ej ha est meglátni va
laki, hogy senki se jön ki magától ahhoz a 
kocsihoz, akkor szépen elcsalnák. Szép vilá
gos van, mondom, most csak nem mernék 
megtenni Nem tellett el 10 pere, egy idegen 
leány beszél a kocsissal, az pedig vezeti 
kantárnál a lovát a G. ur felé, mert szem
közt lakott velem. Rejtély ma is, hogy ki
nél szolgált az a leány. Nevettek az urak. 
Nem báj, mondóm én. Azonnal Rauch Lajos 
bíróhoz mentem és elhívtam magammal, 
hogy csak konstatálja a tényt, kijelentve, 
hogy nem •keh riamauvni a kocsist,. mert 
oly kocsissal, akit elcsalnak tőlem, aszal már 
nem megyek el. E z is tény. A lelencek miatt 
előforduló sok visszaélés miatt.. a menhely 
'ill-g•!<•>••». yiz*(.-.H:á'«t í . i r t " ^ A : B* Hl • I 

hogy ily dolgok ellen védekeztem folyton, 
mint a jó vívó. Oj ember voltam itt, olvas-' 
t u s a Kemenesvidék azon számait is, mely
ben praxis-szerzésről Jánosházáról van szó, 
hát megfigyelő álláspontot foglaltam el. A j ó 
vivó, ha az ellenfele támadja is, azért 0 csak 
védekezik, ki- és megismerni akarja az ellen
fele gyöngéjét, akkor vág, ha tisztában van 
mindennel Solon mondását ismerem, a kerék 
amennyit lemegy, ha forog, annyit fel is. 
Folyton támadtak, én csak védekeztem, de 
erősen..Tudomásomra adták, hogy a hitvá
nyok és gazok—mit—beszélnek—rólam, mily 
véleményt kockáztatnak meg, ha nem vagyok 
jelen. A hold nyugalmával fogadtam mindent, 
A menhely igazgatója ismerve ezen áldatlan 
viszonyt, midőn a vizsgálatot befejezte, kellő 
ímpressiót szerezve magának, kérdezte mit 
akarok? A visszaélések megszüntetését, volt 
a válaszom, nekem más nem kell 

Kibékültünk. 
Alig távozott as igazgató innét, jön 

hozzám egy asszony, hogy G. ur felesége e l 
vette a nála levő lelenc cipőjét s most mezít 
láb jár. - a 

Nem baj — mondom én — nem ér
demes ezért lármát csapni, majd csináltatok 
én egy pár cipőt é s a G. ur kifizeti a s z á m 
lát, a dolog el lesz intézve. A cipő elkészült, 
előzékenységből kifizettem a számlát, hítele-
sittettea Rauch bíróval, hogy az illető jános
házai iparos s megírtam az egész dolgot G. 
urnák. • ' 4 „ ..-

így kezdtem a levelet: 
Csendben, békés uton, zajtalanul 

rom elintézni a következőket sth. Isirva a i 
got, kérve őt, hogy ne engedje meg az ily 
dolgokat 

G. ur erre gorombán válaszolt, ahelyett* 
hogy megköszönte volna, ahelyett hogy hálás 
lett volna az előzékenységemért, még go
romba volt. 

Azt veszem észre, hogy könnyebb sora 
van G . urnák, mint a Tóni néninek, aki min
dent lát és mindent hall é s "mégis néma 
mint a hal. G. ur azt matatja, hogy nem lát 
semmit, nem hall semmit, hát akkor persze, 
hogy néma lehet Amíg inkorrektséget, inho-
nettséget nem követek el, az intelligens eless 
velem van. Műveletlen nép nem. i rányadó 
«Mttem,. a hitványok és gazok véleménye, í té
lete reám nézve teljesen irreleváns. 

Megálltam helyem eddig is mindenhol, 
Megállom ezután is. A tölgy, mely 
lett* sok vésszel és viharral felvette a 
delmet, de erős lett, megedződött S 
nyitja, hogy kibírta azt 

A saját reputációm érdekében voltam 
kénytelen azon hirre ezeket felhozni. 

Dr. Marion Adolf. 

lakájai árak 
- l o 0 9 . j n n i a . l i W n . - ö 

Buza 15-70 15-75 korona. • 
Rozs trOO 9-70 ^ ^ ^ i 
Árpa 8-50 „ 
Zab 8-70 „ \ . ; 
Bab 800 
Tengeri 9-— „ 
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6. oldal. Jánosháza és Vidéke 25. s z á m . 

( T O U 8 és S T O C K 
gőzpároló telepéből 

Hirdetések felvétetnek Jánoshaza és Vidéke kiadóhivatalában. 

Stock-Cognac Medicinal 
J 9 szavatolt valódi borpárlat 

BARCOLA. 
Egyedüli Cognac-gőzASS. állandó 

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 
Kapható Jánosházán: 

minden jobb üzletben. 

r Állandó nagy raktárt tartok építkezési cé

lokra és bármilyen cement munkához a leg-

~jobb hiruévuek örvendő, kitűnő minőségű 

B E O C S I N I P o r t l a n d 
S t R o m á n c e m e n t b ő l 
valamint szántóföldek, kaszálók és szőlőhegyek 

jó karban tartásához 

E E Szupferfoszfát Műtrágyát = 
- „Hungária" védjegygyel. 

SINGER SÁNDOR Jánosházj 

Saját érdekében 

csak Bohii-téle 
cserepet fogadjon el és utasítson vissza 
más silány minőségű cserepet, mert 

Szabadalm. Bohn-
iéle természetes 

varos fedélCBerép. 

csak a Boün íele 
cserép jutányos, szép és szakszerű 

fedőanyag. 

nagykikkida i 
és zsombolyai 

Tessék mintát és árjegyzéket térni. 

B Ohn cserépgyár 
- Zsombolyán. 

Eladó ház. 
A sümegi utcában a vasúthoz közel 

egy 4 év előtt kőből épült ház, melyen 

2 egy szobás lakás 
• van, "' : T '~~ 1 

konyha és éléskamrákkal, 
családi okok miatt eladó. 

A háznak szép udvara van, gyö

nyörűen befásitva .« 

gyfimSlfisfákkal Knt azndvaron! 

Hagy konyhakert. 

Bővebb, felvilágosítást ad -

a Jánosháza és Vidéke 
kiadóhivatala. 

* * * * * * * 

Bor-sajtok 
Gyümölcs -sajtók 

javított kettős áttételű szerkezettel; kézi erőre^j 
, reteszzárral ellátva. 

S z ő l ö - z u z ó k , | | e = = 
Szőlö-morzsolók, 

L Gyümölcs-zuzók 
jj lejujabb., legtartósabb, valamint a legjobb minőségben,, ezen

kívül különféle takarmány készítő gépek, szecskavágók, répá-
vágók, darálók, takarmány fflllesztők, valamint járgányok és 
közídmflvek. Központi elárusító iroda. 

Eisenschimmel Ferenc Milichar Ferenc, 
Bacher Rudolf és Társa 

gazd. gépgyára és vasöntödéjéből 

Megbízható képviselők é». vi-
szonielárnsitók kerestetnek. 

Béci m/2 Löwengasse 37. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában,. Celldömök 


