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Társadalmi és helyiérdekű hetilap.
Dr. MARTON ADOLF
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A lap szellemi részét illető közlemények
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emeli, a háza tájékát teszi szebbé. >Ha
a szomszédom megcsináltatja, akkor én
Irta: Dr. Marton K e l i .
sem maradok el< mondják. Ez nem ki
Hónapok óta biróválság van János fogás. Mindén háztulajdonos a maga
házán, ugy vagyunk mint Mohamed ko háza előtt csináltatja, minden háztulaj
rsaja. A régi bíró tudja, hogy meg donos a maga házát csinosítja ezzel.
Vannak számlálva napjai, órái, hisz be
A képviselőtestület határozatát végre
adta a lemondását, akkor nem csodál kell hajtani. Elég idő eltelt azóta, hogy
kozhatunk azon, ha stagnál minden. Nem azon 'határozatot hozták, kiki elkészül
várhatjuk, hogy dolgozzék még eréllyel, hetett volna vele. Akié nincs rendben,
ambícióval, mikor nemsokára átadja a az illető költségén, meg kell csináltatni.
helyét másnak.
A képviselőtestület határozatainak a
>lnter arma sílent musae< mond végrehajtása a bíróra van bízva, ezért
ják a régiek. Háború alatt szünetel a a bíró a felelős.
tudomány.
Vájjon kívánhatunk most erélyt a
A képviselőtestület meghozta azon bírótól, mikor napok kérdése az uj váüdvös határozatot, hogy" a járdakészitór lasztás. íme ez ja fóiy"" hWnftji^ba.
kötelezo, vagyis a járdák jókarban tar- annak, hogy a válságnak a levét ismét
tása minden háztulajdonostól megköve Jánosháza issza meg.
teltetik. A szépítő bizottság felelevenitteKit terhel a felelősség?
tett, dé az egész szalmalángnak látszik.
Jánosházát eladni nem lehet, az ily
Az igaz, hogy egyes háztulajdono községi politikának a következménye Jások már cementtel, kavicscsal készíttet nosháza^sülyedése. Mi előre törekszünk.
tek a házuk előtt elfogadható járdát, de Kijelentjük, hogy ismerjük mythologiából Dajdalos és Ikaros regéjét. Nem
az mind elenyésző csekély.
A legtöbb háztulajdonos indolens, akarunk hirtelen ugrálni, nem akarjuk
nem akarja belátni annak szükséges hirtelen Jánosházát nagyvárossá lenni
voltát, nem akarja belátni, hogy azzal Vagy mint egy agyalágyult hangoztatta,
a járdakerítéssel csak a háza értékét — világvárossá lenni, hanem igenis a

A járdák.

k

kisajtolt könnyeket, ha a bájos hölgyek

A női szépség ápolása.
Elbeszéli: egy Orvos. -

(FotyUtáiJ
A zsidó mithológia szerint Isten a magá
nyos élet miatt kesergő

Ádámot

megszánta

é s ezeket mondotta: >Eesze lau ezer kengdan*
Magyarul

annyit jelent:

>Alkotok

neki,

(a

férfinak) segítőtársat ellenében.' Az erős fér
finak oly segítőtársat, aki a férfi ellenében is
dolgozik, ha kell, ha a családi jólét é s a ké
sőbbi béke ezt megkívánja 1 Eszerint tehát a
nőnek okvetetlenül erősebbnek kell lenni

És

ezen erőt az Isten megadta a nőnek varázsló
bájában, tiszteletet parancsoló
a szivjóságbao, a

nőiességében,

kérlelésben . megnyilvánuló

eflenállhatatlanságában.

„

Valóban! Ezen erőt látjuk a mindennapi
életben. Hova törpülne az a könyötadomány,
mely a

gyermek-napon ezer és" ezer árva

gyermek arcáról törli le az
~-

. T

,-

:

elhagyatottságtól.

— • • •
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fillér.

Hirdetések

meg

e g y e z é s szerint közöltetnek.

nem

működtek volna közre!
;
Kedves hölgyeimi
- I
A legerősebb villanytelep is kimerni é s
felmondja a szolgálatot, ha a batériákat időn
kint fel nem frissítjük; ép ily felfrissítésre,
ápolásra é s kímélésre szorul a női szépség is.
Ezen Istenadta kincset, ezen .ajándékot ne
restelje é s ne szégyalje egyetlen egy DŐ se
ápolni, mert ezen dolog egyenlő .lenne .ias.
Istenkáromlással. Isten legbölcsebben terem
tett bennünket, azért hát szervezetünknek
minden porcikája é s atomja ugy van jól,
amint az megteremtve van, azért benne szé
gyenkezésre való dolgot hiába keresnénk. Ha
mégis valaki ezt m e g p r ő b j ^ a z
^ltán
Istenkisértés-számba megy.
p

r l

A szépség ápolása körtili munkában
ózzak el magánktól a feszélyezettségi érzetet;
a bon kivételével magunkba zárva, önma
gunk tóf ne szegy éljünk semmit sem; már a
rómaiak is esztelenségnek tartották az ily

fejlődés, a haladás útjára vezetni. Le
gyen itt is már jele egyszer a moderniamusnak. Itt a közelben van Celldö
mölk, Sümeg stb. egyiknek sincs annyi
lakosa, mint Jánosházának. Egyiknek
sincs oly előnyös földrajzi fekvése,
amiért itt oly élénk ipar és kereskedel
me van, mint Jánosházának. Mindegyik
halad, lépést tart a korral, csak Jánoshaza a maradt, sőt visszafelé késiül.. ~
Ezért akarjuk a város vesetőségét
felébreszteni a terpedésből, ezért köve
telünk egy kis erélyt.

A légbajós, ha fölfelé akar szállni,
kidob a léggömbből annyi zsák homo
kot, amennyi szükséges, hogy a léggömb
könnyebb dtgjeu^ A WéggOuib alonnal
kezd gyorsan felfelé szállani. A kerék
kötőkét,'az olyan tömeget, mint egy
zsák homok, el kell az útból téríteni,
ki kéÜ a léggömbből dobni, akkor gyor
sabban fejlődésnek indul Jánosháza.

NYILTTÉR.
(E rovatban koxlottekért a aurkmUMf
nem Tállal.)
Tekintetes

Szerkesztőség!

»Panaszok '* faljdflmplki. Umnkun ava
tás miatt< cím alatt b. lápja m. heti száma-

álszemérmet é s az anyai

hivatást,

valamint

ennek minden egyes fázisát, részleges cselek
ményét és jelenségét
magasztos eszme

szentnek

ennek

tartották.

minden

A

részletét

megszenteli, amit a rómaiak röviden ugy

fe

jeztek ki, hogy: »naturális non sönt turpía«;
vagyis magyarul: >a természetességben semmi
szégyenleni való nincs.« Épp ugy, mint piszok
nincsen a világon, ha az a maga helyén van.
Hát nem természetes dolog a hamu a tűzhely
medrében, a korom a kéményben, az iszap a
t ó fenekén! K i lát ebben ütkolni, szégyenleni
v a l ó t . Mindenki jól

tudja azt, hogy ha

a

kályhából a szobába ltot áramlik, az .tizedrésznyit sem melegít, sőt a

szopat,

gázokkal telíti meg, ha a barna és a
rendes időben eltakarítva

nincs.

Miként

kályhában, agy ami szervezetünkben is

a

égési

folyamat megy v é g b e , — a kályhába lánggal,
bennünk pedig láng nélkül. "
- Folyt.-} kör.)

ban egy közlemény jelent, meg, tendentiája
mélyen sérti hitközségünk repulátióját. É s
éppen azért, meit a közlemény tévedésen
alapul, szíveskedjék következő nyilatkozatun
kat b. lapja legközelebbi számában közzé
tenni.
• A felavatási ünnepélyre minden hitköz
ségi tag bárkit meghívhatott, tekintet nélkül
rarra, hogy szegény vagy~gaza^?^ffllötFe X
templom javára csak egy fillért is, avagy
nem. Felebaráti szeretettel láttunk mindenkit.
És, hogy különbséget felebarátaink között ne
tegyünk, hitközségünk a jánosliázui
hitköz
ség utján annak összes
tagjait—meghívta,
tehát azokat, akik nemeslelkűségből áldoztak
e jótékonysági oltárra é s azokat is akiknek
talán anyagi helyzetük nem engedte meg a
jótékonyság gyakorlását
Nem vagyunk hálátlanok tts. Szerkesz
tőség. Elnökségünk rengeteg áldozattal alapí
totta meg a hitközséget é s a magunk részé
ről az Isteni gondviselés különös kegyében
keressük a hálát, hogy gyermekeinknek a
hit- é s az erkölcs templomát felépíttettük. E
nemes munkánkhoz kérjük a tts. Szerkesztő
ség jóindulatú támogatását is.
"~ .közleményünk.közlését hálásan meg, köszönjük.
A czelldömölki orth. izr. hitközség:

Kérelem A félév végével felhívjuk azon
.1 olvasóinkat, akiknek előfizetése lejárt, hogy
a megújításról kellő időben gondoskodjanak,
nehogy a lap szétküldésében zavar álljon elő.

Munkatársaink berukkolnak. Szerkesz
tőségünk fájó sziwel vesz bucsut egy. időre
két szorgalmas munkatárstól, Novak Pál
szerkesztőtől, aki Székesfehérvárra a 69-es
ésTfiráljpJSnostól, aki SöpröTroa~a7rKös"1íakákhoz rukkol be 8 hétre. Ha bár .gyenge
válluk fel is töri a cakompak«, mindamellett
Ígéretüket bírjuk, hogy a messze távolból
i tel-fel keresik soraikkal szerkesztőségünket
Míg az ezei.ablak.os kaszárnya, humor _ f a l á n .
belül méláznak, merengnek az édes otthonról,
— addig szakadjon rájuk az ég . . . minden
áldása. A viszontlátás boldog reményében —
csak tűrjenek a hazáért.
~~Halálozás. Súlyos csapás érte vidékünk
evangelikusságát Horváth Béla.kertai evan
gélikus lelkész életének 43,' működésének pe
dig 21 esztendejében június 1 9 - é n hosszasszenvedés u l á n elhunyt Halála mély részvéttel
töltötte el mindazokat, akik csak ismerték.
Hiveinek, akik rajongásig szerették, valóságos
atyja volt. Meni is maradt szem szárazon,
amikor hült tetemeit örök nyugalomra kisér
ték. Áldás é s béke poraira.

A balatoni vasút megnyitásának el

Celldömölk, 1909. június 22.

halasztása, A balatonvidéki vasút megnyitá
Günzberger
Igndcz sát újra elhalasztották 8 napra. A vasút
megnyitását azért kellett elhalasztani, mert
elnök.
még most sem fejezték be a munkákat. Ugy
*
látszik az építkezés nem oly erővel folyik,
'
E sorokból azt látjuk tehát, hogy a j á 
mint szükséges volna, mert különben nem
nosházai izr. hitközség vezetősége volt tapinkellene nnos untalan) halasztgatni a vasút
Jatlao, ,
„
=
,—
Miért nem hívták meg az Összes tago megnyitását A műtanrendőri bejárás, amely e
kat, ha egy másik hit felekezet felkéri őket hó 29.. és 30-ára volt kitűzve, szintén elma
udvariasan? Talán a jelenlegi vezetőség nem rad; nem lehet tudni, mikor tartják meg. Az
akart a többi hitsorsosaival egy vonaton ülni sincs kizárva, hogy nyolc napnál több idő
és egy asztalnál ülni? Szép lett volna ugy-e, eltelik, amig a vasút megnyitható lesz, nem
ha a jelenlegi vezetőség mindenkivel küldött nagy öröme a.Balaton vidékén nyaralóknak,
nem nagy dicségére.a vasutat épitő vállalatnak.
ségbe megy? ! !

Sikerűit táncmulatság. A Jánosházi
Mbah! mondhatjuk. De hallottuk ezt Is:
> Wie die kile, so der Eohn« So der Kohn, Casíno ifjúsága e hó 19-én fényesen sikerült
táncmulatságot tartott, a táncot kabaré előzte
wie der Lohn.
meg, amelyen Benyó Piroska é s Schlesinger
Irénke dialógot adtak elő kedvesen, nagy ha
tást keltve. A hálás közönség kétszer kitap
solta ő k e t Király János, Nóvák Pál é s Stern
Jenő magán számokat adtak elő szép siker
rel. Az egybegyűlt díszes társaság a legjobb
hangulatban egész hajnalig együtt maradt
Ha valaki szeret,
Jelen voltak, asszonyok: Benyó Ferenczné,
Vigyázz, meg ne bántsd,
Berger Károlyné (Tapolca) Dr Engel Sándorné
Hisz a szellőtől is.
(Németujvár), Dr. Zilahi Ödönné (Budapest,)
Kialhat a láng. . . .
Fischer Mórné, Kemény Simonnép Krása MaEgy durva szó elég
nóné (Keled,) Magdics Rudolfné, ö z v . Spitzer
S halálos a seb,
Samuné, Salzberger Mórné, Schlesinger R u 
Bus közönnyé válik.
dolfné, Somló Sándorné (Budapest). Leányok:
A hév szeretet
Bauer Lujza (Veszprém), Benyó Piroska, E n 
gel Lenke, (Németujvár), Engel Karola (Német
És bár a sziv mélyén
. .
ujvár), Krausz Szerén (Kapóles), Magdics R ó Még lángol, még ég,
zsika, Magdics Teruska, Rechnitzer Esztike
Dacból, büszkeségből
(Kaid), Schlesinger Irénke, Tóth Etuska. Felül
A szeretetét
fizetők névsorát helyszűke miatt csak a jövő
Mély titokban tartja,
számunkban közöljük.
Mit sem árai él.
Helyreigazítás. Mult heti vezércikkünk
Egy-egy durva szótel
ben a latin mondás így olvasandó: Concordia
Hány sziv fásai el? .
res parvae crescunt, discordia
raaximae
—
Novak Pál. dilábuntur.
' — • -

Heti krónika.
Tanács.
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Eltűnt gyáros. A B é c s i e n megjelenő
— Neues Wiener Tagblatt — szerint Zollner
Ferenc, Jánosházai lakosnak 3 Í éves fia, Vil
mos, kinek Bécsben cipöcréme é s padlómáz
üzlete volt, a napokban nyomtalanul eltűnt.
Eltűnésének oka ismeretlen. Mi az emiitett
lapból vesszük át a hírt, de különösnek tant
fel, hogy ott Zollner Ferenc jánosházai lakos,
mintríöldbirtoto*-és^ank<lireetorr vohV -feltün
tetve. A telekkönyv azonban nem volt jelezve.
J

Lakodalmi lövöldözés áldozata. V a 
sárnap volt -Zalaerdődön az esküvője Halász
Julcsának, Varga Gyula bögötei lakossal. Este
felé- kocsira ült a násznép, hogy a ingnjagfaszonyt hazakísérje az uj otthonába Bögötére.
Lakodalom faluhelyen lövöldözés nélkül még
nem akar kimenni a divatból, ha bármely
szerencsétlenségek fordulnak is elő.. Az egyik"
legényke fegyvere valószínűleg golyóval volt
töltve, amely Tíis Lőrinc Z.-erdődi
hátába
fúródott. A sérült orvosi kezelés -alá—került,
de a golyót m é g nem lehetett eltávolítani.
A hatóság íigyelmébe ajánljuk az esetet.
Z á r v i z s g a . Hirschler Sománé oki. ta
nítónő néhány helybeli úrinő meghívása foly.
tán mult évi december hó közepén tanítónői
állást helyben elfoglalván, hogy 7 tánulóleányt
a polgári . iskola I — I V . oszt. tantárgyaiból
előkészítsen, é s a pápai áll. polg. leányiskolá
nál levizsgáztassa. Hegy mennyire felelt meg
e várakozásnak mutatja az a tény, midőn e
hó 6-án a szülők jelenlétében növendékeivel
magánvizsgát tartott Valóban csodálkozásnak
adtak nyiltan kifejezést az eredmény nagy
sikere felett Az a szabatos, bátor és értelmes
felelet, gyors felfogás é s folytonos élénkség,
m^iyívpi a bjljfljfcjj cy""°, tfl*idfcfoláeetoe———
azonnal rendesen válaszoltak a' leánynöven
dékek.— Amint hallottuk, az e hó 1 7 - é n é s
18-án, Pápán az áll. polg. leányiskolánál a
veszpréramegyei kir. tanfelügyelő jelenlétében
megejtett nyHv. vizsgán- is- derekasan meg
feleltek
Méltán- ^a-atu láthatunk—fenteevezettr—
tanitó urinnék, ki rövid 6 hónap alatt a 4
polg. isk. óriási tananyagát szakértelemmel é s
ernyedetlen szorgalommal feldolgozta. Midőn <
e tanító urinőt ugy a helybeli, mint a vidék
bei i szülők figyelmébe a legmelegebben ajánl
juk, tiszta szivvel óhajtjuk, hogy méltó elis
merés koszorúzza e lelkes tanítónő nemes
törekvését
• • — .

Az első erdei iskola. A T. E. V. V. E.
megnyitotta Szombathelyeit a tüdőbeteg gye r mekek nyári oktatásra szolgáló erdei iskolát,
mely ez idö szerint az első ily irányú intéz
mény Magyarországon é s » charlottenburgi
után egyike az elsőknek Európában. A meg
nyitó-beszédet Bezerédj István dr. főispán, a
T. E . V. V . E . elnöke mondotta. Utána É h e n
Gyula iskolaszéki elnök átvéve az iskolát,
köszönetet mondott mjndazoknakja kik az is
kola létesítésén fáradoztak. A megnyitó-ünnep
ségen a város egész intelligenciája megjelentAz iskola* internátussal van egybekötve é s
harminckét tüdőbeteg gyermek elhelyezésére,:^. szolgál. Az iskola Apponyi Albert kultuszmi
niszter támogatásával létesült, községi jellege
van é s nyilvánossági joggal van, felruházva.
SertésTész. A sertésvész terjed Zalá
ban. Ujabban Nemeshany, Eötvös puszta,
Prága és Zalaegervár községekben lépett föl. A
hatóság a szükséges intézkedést megtette.
•I. :

26 szám.

S. oldal.

J á n o s h á z a és V i d é k e

A leglátogatottabb hely most a fővá
rosban a Nemzeti színház előtti üvegpavillon
hol a kezdődő bolt saison dacára is a nap
minden szakában ember ember hátán tolong
a kíváncsiak serege, hogy a Gyermekvédő
Liga által rendezett sorsjáték ott kiállított
nyeremény-tárgyait megtekinthesse. A sorsjá
ték agilis, figyelmes rendezősége arról is gon
doskodott, hogy az érdeklődők ne csupán a ki
állított szebbnél síebb'jiyereménytárgyakban
gyönyörködhessenek, hanem más élvezetben
is részesüljenek. A szemlélés jközben ugyanis
a paVillonban felállított két kitűnő zongora is
szórakoztatja á közönséget, melyek hatalmas,

T á m o g a s s u k a Kossuth-mnzenmot.
1848-ra örökké vissza emlékezik a magyar.
Nagy idők voltak é s nagy emberek a meg
teremtői. Áhítattal, kegyelettel kell tekinte
nünk mindenre, a mi arra az időre emlékez
tet Meg kell becsülnünk a' nemzeti küzdel
münkből ránk maradt emléktárgyakat, melyek
egy szebb jövő kivivására serkentenek ben
nünket É s mi még sem adjuk meg ezen
szent emlék tárgyak leggazdagabb tárházának
.a Kossuth-Múzeumnak azt, a mi magasztos
hivatásánál fogva megilletné. Hivatalos köre
ink nem teszik~még kötelességüket. A multban- Dáiilli, Széli, TJattyjöt-a Fejé|váry-kt>gpi

ur ellenem köztisztviselőnek hivatali köteles
ségeire vonatkozó rágalmazása miatt . . v á d a t
is emelt. A győri kir. törvényszék mint es
küdtbíróság előtt folyamatba tett ezen 1069/
1909. sz. a. bűnügyben valódiság bízónyitá-.
sát is kértem, amely elrendeltetvén, meggyő
ződtem arról, hogy a cikket téves információ
alapján írtam é s annak tartalma a valóság
nak meg nem felel. Kötelességemnek tartom
ilyen körülmények közölt sajnálkozásomat
kifejezni, kijelentvén, hogy cikkemet közér
dekből és. a lelencügy érdekében véltem irni,
Kemény Simon tanitó urat sem egyéni sem
köztisztviselői hacsfllotéhnn sérteni távolról.

szívhez "szóló- akkordjai m é g a keményebb
sziveket ÍS könyörültta- indítják és "fogéko
nyabbá teszik az elhagyott gyermekek sorsa
iránt melynek könnyítése érdekében a Liga e:U
a tárgysorsjálékát rendezi. A pavillonban a
sorsjegyek sürün kelnek, úgy hogy mindinkább
valóra válni látszik a remény, hogy a július
1-én kezdődő húzásig a 400000 darab kibocsájtott sorsjegy elkel s a Liga alapjai e

mány is támogatta a Kossuth-Muzeumot.
Ezért fordulunk a hazafias magyar tár
sadalomhoz, a melybe egyedüli reményünket
helyezzük, hogy a múzeum kiadványainak
vásárlásával mentse meg a Kossuth-Muzeu
mot Tiz korona ellenében megküldjük Hock
János RáköczTne^cTmü diszmüvét, melyből 20
koronás szakin kiadás is van. 100—7150 koro
náért megküldjük a „Kossuth Lajos az üzente"

sem akartam.
•
Kötelezem magam, ezen
.nyilatko
zat*-ómat a »Jánosháza é s Vidéke* cimü
lap legközelebbi számában közzétenni.
Győrött, 1909. j ú n i u s 1 7 - é n .
•*-- -» " ' ' • " ' . ' "
Ezen nyilatkozatra Novak Pál tanítótól
a következő sorokat kaptuk:
1

Nyilatkozat.

réven tetemes összeggel fognak gyarapodni.

cimü hatalmas képet, mely 170 cm. széles
Tűz. Türjén nagy tüz pusztított Egy ségével é s .130 cm. magasságával a legnagyobb
öreg ember a pénzéért visszarohant az égő szines olajnyomat a kontinensen. A 100 koro
nás kép egyszerű keretű, a 150 -koronás
házba,-ahol halálát lelte..'*'
arasznyi .széles díszes arany keretben van.
A t. szülők figyelmébe! Hirschler So- Tárgya fönséges, kivitele ehhez méltó. Ezeket
máné oki. tanítónő, aki 22 év óta a polgári a kiadványokat rendeljék meg é s á Jiossuthiskolai tantárgyakból alaposan tanit és növen Muzeum legértékesebb nemzeti gyűjteményünk
dékeit j ó eredménnyel nyilvánosan levizsgáz
meg lesz mentve, mely Budapest VIII. ker.
tatta, kitűnő módszer szerint tanit német é s Népszínház-utca 23. szám alatt van.
francia nyelvet, ugy zongorát is. A szünidőre
Ifjúsági lapok Olvasóink figyelmét most
elfogad polgári iskolákra készülő tanulókat,
valamint a jövő 1909—10 tanévre állandóan a nagy szünidő elején, különösen is felhív
n/yvBndékakBt is a. vizsgák Jetevésére való juk az „Ifjúsági Lapok"-ra, mely havon .int
háromszor jelenít meg, ára éUllék a esiUOsan
kötelezettséggel. Lakása: Jánosháza, Vásár
kiállított
tartalmas, szórakoztató, oktató és kel
tér 166. sz. > Fehér*-féle házban.
lemesen szórakoztató kedves lapnak V» évre
Vasat Alsólendva 40 ezer koronát sza csak 1 2 0 K, félévre 2-40 kor. (Bpest, Nádor
vazott meg a muraszomBat-alsólendvai é s a utca 16. sz.) A vakációban az ifjúságnak ez a
nagykanizsa-alsólendvai -vasutafcra.lap hűséges é s szellemes barátja lesz.
A szamarak és a házasság. Rákosi
_
Viktor kis fia állította egymással szembe ezt
— "
T~
a két távolfekvő fogalmat. A súlyos kon
A 2-ik sajtópörünk.
trasztot pedig a himurista apa egyenlítette * i
- i
egy maliciózús viccel. A történet különben *
Június hó 17-én volt volt kitűzve a tár
következő:. Sipufasz- megígérte kis fiának, gyalás -Győrben >a lelencek oktatása, miatt.
• hogy egyszer leviszi kerületében, Nánásra. Ismét "Kemény Simon perelt bennünket, mi-'
Le is vitte: Künn jártak a mezőn, midőn az vei azon cikkben a tettét s eljárat a tanitó
ifjabb Rákosi két szamarát pillantott meg
társaival tettük éles kritika tárgyává. Az
-w Nézd papa, két csacsi,

— mondta

élénken s jobb mutatóujjával az országút felé
mutatott
— Nagyon helyesen mondtad fiam, ott
tényleg két csacsi ballag
A két jámbor állat időközben a kirán
dulók

közelébe

é r t Csendesen

mindkettő, a gazdájuk előtt.
A Rákosi csemete

bandukolt

.—""'"
njta "megszólalt:
T

— Mondd papa, miért oly nagy az
egyik szamár é s miért oly kicsi a másik?
— E z azért van gyermekem, mert a
nagy az apa é s a kicsi a.fin. .
A kis Rákosi meglepetve nézett az apjára.
— Hát a szamarak is házasodnak ? —
kérdezte azután kíváncsian.
— És Sipulosz fej bólintva, mosolygós
arccal válaszolt:
* •—'Jegyezd meg" magadnak édes fiam,
hogy csakis a szamarak házasodnak!

első pert a >pro domo« cikkért indította el
lenünk, melyben az'egyéniségét jellemeztük,
bemutattuk őt a közönségnek. A bíróság fel
mentett bennünket Nem foglalkoztunk vele
azóta többé, nem is akarunk.
A tárgyalás előtt, mivel az mint sér
tett egyezséget ajánlott, természetes, hogy
már logalitásból, no meg a béke kedvéért is
elfogadtak, kötelességünknek tartottak nyi
latkozatot is kiadni. Különös, hogy Keménynek
oly sürgős volt a közzététel, már a Vasvár
megye a mult héten hozta, de' ugy, hogy
kényszerítve voltam ott is >nyiluerezni«. E z
is jelent valamit A nyilatkozat a következő:.
A .Jánosháza é s Vidéke* cimü lap
1906. szeptember 19-én kiadott 38 számában
»A lelencek oktatása* címmel egy közle
mény jelent meg, amelyet Kemény ' S i m o n
tanitó nr magára nézve sértőnek talált é s
amelynek tartalma miatt a győri kir. ügyész

A »Jánosháza és Vidéke* 1908. évi
szeptember hó 19-én megjelent 38-ik s z á 
mának*) a nevem említésével felsorolt álli
tások, mind igazságok. Bár az
informállak
annak idején nem tőlem eredtek, mindamelazok igaz voltáért. a- felelősséget bármikor
elvállalom. Különben is,.azok igaz voltát a
nemrég lefolyt sajtóper folyamán tett tanú
vallomásommal is'megerősítettem.
A közönség tájékoztatása végett
Jánosháza, 1909. június hó 26-án.
Nóvák

Pál.

*) » A Banga arataua*- cumi tíUMmn-

iBaboaa-árak.
— 1909. június 23-án. —
Salzberger Rudolf jelentése
Búza - 15-70 15-75 korona
Rozs
—9-60 9 7 0
Árpa
8*50
„
Zab
8-70
„
,.
Bab
800
Tengeri 9*—
pr. 100 kgr.
Irányzat tartott

Hirdetés.
3000 arany-dublé lánc tel
jesen ingyen.
Az újonnan készült arany-dubli
láncainknak reklámot akarunk csinált!
az ül. katalógusunkat pedig terjeszteti
-Aki beküld 1 koronát (bélyegek
ben is) annak azonnal küldünk egy finom

arany-dublé láncot, utánvéttel;
1-70
Kivitel

JS,J1CJPWARZ.
B

5. 55.

V t a

26. szám.

Jánosbáza és Vidéke

Hirdetések felvétetnek Jánosháza és Vidéke kiadóhivatalában,
Stock-Cognac

r

Medicinái

—-—"Állandó nagy raktárt tartok építkezési cé-

szavatolt valódi borpárlat

lókra ^s-hármilyen cement munkához a leg
jobb hirnévnek örvendő, kitűnő minőségű —-••

CAMISésSTOCK

BEOGSINI P o r t l a n d

gőzpároló telepiből

ü K o m á n c e m entböl

BARCOLA.

valamint szántóföldek, kaszálók és szőlőhegyek
jó karban tartásához

Egyedüli Cognac-gőzJöfWi állandó

i

Szupferfoszíát Műtrágyát

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.
íté Jánosházán:—minden jobb. üzletben.

Saját érdekében

Bohn-íéle
cserepet fogadjon el és utasítson vissza
más silány .minnségii rmoropct, mert

nagvkikJjndai
és zsombolyai

Teáséi mlnlát és áflegyiélet ténl.

csak a Bohn-féle 1 Bohn cserépgyár
cserép jutányos, szép és szakszerű

íedöanyag.

ÉRTESÍTÉS.

m m *

Egész éven át H E raktár, m választék!
mindennemű kész férfi és gyermekrnhákban.
Hova, hova pajtás oly sietve?? Megyek Cseh Kálmán és Ha
kész férfi és gyermekruha nagyáruházába!! Miért éppen oda?? Mert ott
nagy választékban talál bárki Ízléses férfi és gyermekruhákat, már 2
koronától feljebb minden színben, minden nagyságban, s a legolcsóbb
árban. Ahol nagy figyelem fórdittatik a rendelt munkára is, mert elsőrendű munkások s kitűntetett szabászok vannak. Kockázat kizárva, mert
nem tetszés esetén az-árut, ha rendelt is visszaveszik s a pénzt is

Kirakatunk megtekintése után meggyőződést szerezhet
? C •*

munkával bárki

Jánosháza (Vasmegye.)

fc

:

olcsó s Ízléses

,, .
Tisztelettel

Van szerenecsém a u. é. közönség
b. tudomására hozni, hogy Jánosházán
a S ü m e g i - u t c á b a n a vasúti állomás
közelében, a mai kor igényeinek meg
felelően berendezett

kocsifényező, kárpitos
és mázoló műhelyt
nyitottam. Pőtörekvésem oda irányul,
hogy a sók éven át Budapesten több
helyen szerzett tapasztalataimmal, lel
kiismeretes és jó minőségű munkával
az itteni megrendelőim megelégedését
kiérdemeljem.

Kiss Vendel
kocsifényezö és mázoló-mester
.
Jáaogházán.

Zongora,

alig használt; szabad kézből
eladó.
Cseh Kálmán és Fia j
Cim: a

kiadóJhivatalban.

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerore berendezett könyvnyomdájában,. Celldömölk

