fú.

III évfolyam.

1909. július hé 25.

es
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""Szerkesztő-.-". '

iiklott intézményről van szó, á "gazdá
sági munkássegitő pénztúrról, amelybe
-Már hogy ebben a szoirforu - esz
' való önkéntes belépésre szólítjuk a falu
tendőiét) beszélni--leltet róla é s hol van
'népét, jegyzőjétől kezdve a legkisebb
^
•
mit csépelni: olt-búg a cséplőgép.'Si ! emberig." Mert minek a pénztárnak tagja
lány a buza szeme, silány a szalmája ! lehel mindenki, aki, h£ csak mellékegazda és mindannyiunk szomorúságára. ; sen is mezőgazdasági dologgaffoglalkoAzonban nem ezt
siralmas képet I zík. Annyira ki van' terjesztve azintézakarjuk tovább 'festeni, más az ami i mény állásaiból valő-részesedhelés, hogy
a. mostanit időben a következő aktuális I például akinek egy kaptár niébje- vagy
egy tojós^ tyúkja van. — az már a
megjegyzésekre- késztet.
Mióta hazánkban a mezőgazdasági pénztárba^bfelíphet. És pedig beléphet
m u n kűsfa"" ~~ va I á meri n y i re kötelezőleg nyugdijra. ÍSssuk Csak röviden, mirfad
életbe van léptetve a báleset biztosítás á pénztár nyugdíjas tagjainak.
1. ha tíz évi tagság után munkás
intézménye, azóta megdöbbenve látjuk,
hogy a mezőgazdasági foglalkozás során képességét bármely okból előrelátható
is hány embert ért baleset, szerencsét lag mindenkorra oly mértékben elveszti,
lenség. Nincs ember, aki nem tudná, hogy a fogyatkozás következtében felé
hogy például a mostani időben cséplés nyit sem képes évenként megkeresni,
kor hány halálgs kimenetelű szeren mint amennyi egy .helybeli (nő, férfi)
csétlenség történt, jóformán az etető gazdasági munkás vagy cseléd évi átés a gépszijak közt ólálkodik a" halál lagos keresménye, élete fogytáig, ílletőés ami munkásaink még nincsenek leg keresőképességének netáni vissza
annyira belenevelve az elővigyázatos nyeréséig tiz korona havi segélyt (nyug
cséplési dolgokba, hogy elkerülhetnék a dijat kap); ha pedig a keresetképtelen
rájuk néző veszedelmeket. Ebben a ség tiz éven belül állana be s a tag a
helyzetben a tulajdonos vagy a cséplő- tagsági dijakat nem akarja addig fizetni,
gép vállalkozóinak igen meg kell gon- I ajnig a segélyre való joga megnyílnék;
dolniok azt, hogy a Kúria elvi döntést I a pénztár a befizetett tagsági dijakat,
hozott és megállapította a hátramaradt ' az előzőleg netalán kifizetett segély
család kártérítési igényét, akinek feje a I összegek betudásával a tagnak kamatcséplési munkában elpusztult. Nagyon nélkül visszafizeti; 2. ha meghal a tag
helyes, nagyon üdvös és nagyon előre és halálát nem baleset okozta, akkor
látó dolog lesz meggondolni, hogy a családjának; ha legalább 10 évig volt
gazda, vagy a vállalkozó elviselhet-% tag .250 korona, ha legalább 16 évig
olyan rettenetes obligot, amely vállaira volt tág 270 korona segélyt, vagy ha
súTyotödÍR'P NéTff Kelt-e" -maT^Tnunka~p!sa1ádja~ nem maradt, temetésére 10XT
első n apja Uj amire z országos törvény korona segélyt ad a pénztár; ha pedig
alkalmat ad, — kollektív biztosítással a tag halála a belépéstől számított 5
munkásaink balesetre való kártérítésé .éven belül következnék be, a pénztár
ről gondoskodni? A mult évi balesetek a befizetett tagsági dijakat az előzően
ről való statisztika szerint 9000-en felüli netalán kifizetett segélyösszegek betudá
a mezőgazdasági balesetek száma, mely sával, a hátramaradt családnak kamat
mé
azonban teljesnek nem mondható, mert nélkül
hiszen ezt a Számot a munkáspénztár segélyt nem kapott, 65 eves Korában
vezette azokról, akjket orvqsoltatptf. De a tag száz koronát kap, ha azonban
hát még ezenkívül hány baleket lehetett, 65 éves korán tul munkaképtelenné
melynek áldozata a pénztárnak-nem volt válik, a havi 10 korona segélyt is meg
tagja. Mindezekből kitűnik, hogy egy kapja, Illetőleg ha baleset éri, a baleseti

Bűg a cséplőgép.*^
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A lap szellemi részét illető közlemények és
előfizetések a szerkesztőséghez intézendök.

Hegjelenik minden szombaton.
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg
egyezés szerint közöltetnek.
segélyeket s ha meghal, családja a ha
lál esetére szóló segélyt is megkapja;
4. a pénztár központi igazgatósága kü
lönös méltánylást érdemlő esetekben
háromszáz koronáig terjedhető rendkívüli
segélyt adhat annak az első csoportbeli
rendes tagnak, akit tartós b. tegsége
képtelenné telt arra, hogy valamely ,
szabályszerű szerződéssel elvállalt munkájátVteljesitse s e miatt magát és
családját nem bírja eltartani! 5. ha a
tagot baleset éri: ingyera. gyógykezelik,
ha a baleset miatt egy hétnél tovább
munkaképtelen, mindaddig, mig munka
képessége, helyre nem áll, 60 napon
belül naponkint 1 korona, 60 napon
tul pedig mindaddig, mig munkaképes
sége helyre nem áll > tehát esetleg élet
fogytáig havonkint 10 korona segélyt
kap; ha a baleset következtében meg
hal, hátramaradt családjának egyszersmindenkorra 400 korona segélyt, vagy
ha családja nem maradt, temetésére
100 korona segélyt ad a pénztár.
Ezt adja a pénztár évi 10 korona
40 fillér járulékért. De természetes,
hogy 1200 koronáig fel fokozható a
nyugdíj amikor a fizetni való 10-szer
annyi.
A mai aktuális alkalomból vissza
térünk a cséplőgépnél- alkalmazott mun
kások biztosítására és itt felhívjuk az
érdekelt gazdaközönséget, hogy a kol
lektív biztosítást oly minimális tételű
és a biztositásnak, elmulasztása oly
szörnyű felelősséggel jár, hogy igen
'hagy fokú indolenciáról tesz tanúságot
az, aki munkásainak sorsáról nem gon
doskodik. '
Járhatok én .,. .

;nmm%%^^' *
'

-*?«•'#>! n •b'sK^t^".
.--.fcsisiíii Járhatok én' » Világban
Akár térdig a Virágban,
Clkábithat, elringathat
' .
OH bármi dua élvezet —
Visszavágyva, Visszatérve
,\- ,-•,;/
Ez itthoni s z e g é n y s é g b e ,
i,
~JH V á r mégis a legfőbb j ó :
i
Itt Vár csak — a szeretet. . , ,»i
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Jánosháza és Vidéke

Indulásom, elmenesem'
Mindig is oly nehéz nékem.
UtraUelVe, mindig érzem,
Most értem csak igazán,
Mért oly nehéz indulásom,
Tőled Való bucsuzásom
Édes anyám, s z é p hazám!
bAMPÉRTH QÉZA.

HÍREK.
Rendkívüli közgyűlés.

,.

A jánosházai

hitelszövetkezet, mint az országos központi
hitelszövetkezet tagja,, f. é. aug. hó 1-én d. e11 órakor rendkiyuli közgyűlést tart, melynek
tárgya: egy, esetleg két felügyelő-bizottsági
tag választása.
A b é c s i Mercur igazgatója öngyilkos.
Nemrég, hirt adtunk a bécsi »Mercur« előleg
egylet bukásáról, amelynek igazgatója, Chromatka a bukás után e hónap elején eltűnt
Bécsből, miután a kezén több százezer ko
rona veszett el csalárd uton. Alint most ne
künk Bécsből jelentik, az eltűnt igazgató ön
gyilkossá lett.
Hány 48-as honvéd ól m é g ? A vidéki
honvédegyesületekből
beérkezett jelentések
szerint az országban még mintegy 8 ezer
48-as honvéd él. Tábornok csak egy van:
Görgey Artúr fővezér. Ezenkívül él még 18
törzstiszt, ü l 7 tiszt és 7192 altiszt és köz
vitéz. Mivel azouban a tehetősebb volt 48-as
honvédek közül a legtöbben nem veszik
igénybe a nyugdijat, bátran-állithatjuk, hogy
még mindig körülbelül tízezer 48-as honvédéi.
Nyári mulatság. Mélt. Erdődy Sándor
gróf ur védnöksége alatt álló jánosházai Kath.
Legénjeuj let 1909. jutigg. hó 25-én a ~ K ö ^
rona szálloda kerthelyiségében zártkörű tánc
mulatságot rendez.
üj rend a vasúton. Az utasokban
fcddig sokszor felforrt az epe, midőn sok utas
lévén, egy-egy vonaton három-négy fülkét is
lezárt a kalauz, mert abban egy .ellenőr ur<
log utazni, vagy már benne is aludt Hiába
volt minden kérés, rimánkodás, fenyegetés
káromkodás: a kalauz ki nem nyitotta a
fülkét, mert ráparancsoltak, hogy ez a fülke
nem az utasoknak való, hanem »szolgálati«
fülke. S a legtöbbször az egész útvonalon
üresen volt lezárva. Most az államvasutak
elnökigazgatósága szigorú rendeletben meg
tiltotta a vonatokon bármely fülkének lezá
rását, melyre az utasok igéqyt tartanak. A
fülke lezárásáért bejelentett panaszokat a leg
kíméletlenebbül fogja elintézni.
As Aradi Hitelbank dolga. Aradról j e 
lend tudósítónk, hogy az Aradi Hitelbanknál
a vizsgálat alkalmával ujabb hamisításoknak
jöttek a nyomára. Az ügyészség Szántó Izidor
igazgató é s Djházy Andor főkönyvelő ellen az
előzetes letartóztatást indítványozta, amihez a
vizsgálóbíró ina hozzá is járult A vádtanács
holnap foglalkozik a dologgal. Az Aradi Hi
telbank igazgatósága ma ülést tartott, amelyen
ugy Szántó Izidor igazgatót, mint Ujházy'An
dor főkönyvelőt felfüggesztették állásuktól. A
közgyűlést e hónap 30-ára hívták egybe. A
meghívón első pontként a' vezérigazgató el
mozdítása szerepel.

-
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30. szám.

Közeledik a világ v é g e . Ezzel ijeszt
A peronospora rohamot pusztítása.
A hazánkban jelentkezett peronospora bánta geti az emberiséget Frank Sandford, egy,
lom ez évben való rohamos terjedésének oka amerikai vallási szektának a feje és megala
egyrészt a betegség fejlődésére igen kedvező pítója, ki jelenleg Shilohban él, s magát a
• koronázatlan Éliás k i r á l y i n a k nevezi. J ó s 
időjárásban" (esőzés, kivált erős zápor-esők
utáni melegebb, szélcsendes, borogós napok i lata a világ végéről, melyet hivei számára
vagy napszakok páratelt levegője) másrészt mond, a következőképpen szól: Szeptember
pedig a permetezés és rézkénporozás elmu 15-én, szerdán este 10-óra 20 perckor vége
lasztásában keresendő. A betegség fellépését, lesz a- zilágnak. Minden igazhivő készülődjék
ha nem is teljesen, de meg lehetett volna el jól erre a pillanatra s ti házak tetején h ó 
akadályozni, ha a permetezés és porozás a fehér ruhában várja meg a következendőket.
virágzás előtt végeztetett volna, elég korán Az ég megbomlik, a föld atomjaira' morzso
mint a védekezési útmutatás megszabja, ~— lódik szét s a Nap ide-oda bolyong a világ
akkor t. i. mikor á . virágok ínég bimbóban űrben. A kritikus napon a próféta is hívei
hez csatlakozik és látni fogják-^jhügy* mig az
voltak és a fürtök mint tömörebb, kúpalakú
kép7ŐíWnypi.- mflg MMA jransultaikv. a le_ve- összes emberek mind'elpusztulnak, 6 híveivel
az örök élet országába log átrepülni. • ->rlek pedig aránylag még gyérek s kicsinyek
Ménlovak e l a d á s a
A m. kir, földmivoltak és nem takarták, el a fürtödet. Ez az
időszak, illetve fejlődési állapot azonban most velésügyi miniszter felhívja a tenyésztőket,
már elmúlt és a baj tovább terjedése csakis akiknek birtokában három és léi évet betöl
szorgalmas rézkénporozással
akadályozható tött, de "nyolcadik évet meg nem hátadöfi
meg. A porozás azonban most már, mikor a- korú ménló van és azt eladni óhajtják, hogy
lombozat sűrű és a növekedni kezdő bogyó ebbeli szándékukat annak kitüntetésével, hogy
kat legnagyobbrészt levelek takarják, egyszerű a ménlo mely vármegyében áll, továbbá az
módon nem végezhető.elég sikerrel, mert a eladási árt is legkésőbb ez évi augusztus hó
10-ig a földmivelésflgyi minisztériumnak je
kífuvott por nem juthat a fürtükhöz és az
azokat elfödő levelek miatt. Ez okból a po lentsék be. Az eladandó méneket a bejelen
rozás iiioat már legcélszerűbben
akként volna tések mérvéhez és a bejelentők lakóhelyéhez
végzendő, hogy a porozó munkás előtt egy képest, ugy mint a mult évben, ismét egyes
nagyobb gyerek egy villaaJQkit, de hosszabb központokon, fogják bizottságilag megszem
nyelű rúddal (hogy a villát kezelő gyerek a lélni s a vételár tekintetében létrejött egyez
por felhőn kivül állhasson) a
beporozatidó kedés után azonnal megvásárolni és átvenni.
tőke leveleit félreliajlitja
s igy a
porozás A megvásárolt mének vételárát annál az adó
közvetlenül a tőke azon részén
történhetik, hivatalnál fogják Kifizetni, melyet az eladó a
_ :
uhui a fürtök
el vannak helyezve. Nem vásárlás alkalmával kijelöl.
V é d e k e z é s a hesszeni l é g y ellen.
szabad azonban elbizakodni, hogy a teljesített
porozással eleget tettünk, meg az esetben A löldmivelésüg'ji ininister rendeletet intézett
sem, ha a baj terjedése látszólag szünetelne, Vasvármegye .törvényhatóságához, melyben
mert a betegség csirája ott lappang, a lürt- elrendeli, hogy ama községek határában, hol
b e t ^ é s - a fürt kürfll és a növekedő bogyókat £ hesszeni légyinfekció az elmúlt vagy a
nagy előszeretettel fertőzi meg. Ezért a poro folyó évben nagyobb mértékben megállapittatot't, az u. n. csalogató vetések veendők al
zást két hetetiként ismételni kell, nehogy a
szépen fejlődő bogyók később — július végén kalmazásba. Ez.ek abban állanak, hogy min
vagy augusztus elején — a körben jelentkező den táblában már augusztus utolsó, vagy
fertőzések folytán leszáradjanak. H;> pedig szeptember első napjaiban több helyen né- .
közben az eső lemosta a port, természetesen, hány barázdányi őszi gabona, vagy árpa ve
meg kell ismételai a porozást megint. Csakis tendő, mely célra a legsilányabb minőségű
vetőmag is használható. Ezek a csalogató ve
az ismételt s figyelmes rézkénporozás által
hárítható el a fürtök nagyobb pusztulása, de tések arra valók, hogy a hesszeni legyek
Csak az esetben, ha a rézkénpor tényleg a ezrekbe jtakják petéiket. Az jlyen csalogató
fürtökhöz illetve a bogyók közé is bejutott. vetések aztán reudes,vetés, legkésőbb azon
Ne. ijedjen meg a gazda, ha azt tapasztalja ban a tél beállta előtt jól alá szántandók,
hogy az első porozás után még mindig meg ügyelvén arra, hogy egész hosszukban töké
betegedő és kiszáradó bogyókat lat. E z a je letesen f ö l d á l á kerüljenek s igy belőlük ta
lenség nem azt mutatja, hogy a védekezésnek vasszal a légyrajok ki ne szállhassanak. Igen
nem volt hatása, hanem azt, hogy az ilyen ajánlatos az ilyen alászántott vetések lehenbogyók már a porozás előtt még voltak fer | gerezése i». A miniszter fölhívja a közönsé
tőzve. A már fertőzött bogyókat meggyógyí get, hogy abban az esetben, ha a hesszeni
tani nem lehet, csakis a még érintetlenek *légy a törvényhatóság területén nagy kiterje
védhetők meg porozás által. A porozást ak désben és kártékony módon lépett fel, a fe
kor is sikerrel lehet folytatni, ha az időjárás nyegető veszély nagyságára való tekintettel:
nedves, sőt legsikeresebb korán reggel, mikor eme védekezési módot a gazdaközönségnek a
a fürtök még harmatosak, mert a rézkénpor lehető legáltalánosabb módon sürgősen tudo
a nedves bogyókra jobban tapad s védőhatá mására hozza és elvárja, hogy gondoskodik
arról, hogy ezen védekezési mód legszigorúbb
sát is jobban kifejtheti.
pontossággal és teljes erélyljel végrehajtassék
Erdészjelöltek figyelmébe. Az 1909.év
és a járási főszolgabirákat, valaminí a köaőszén erdészeti államvizsgát tenci szándéko
ségí elöljárókat is a védekező eljárások lelki
zókat felhívja a bizottság elnöke, hogy az
ismeretes betartásának ellenőrzésére
ahhoz szükséges engedélyért benyújtandó kér
felelősség terhe alatt kötelezi.
vényeiket kellően felszerelve, legkésőbb 1909.
Feloldott z á r . Csabrendeken é s Rigáévi augusztus hó végéig hozzá (Budapest,
C3on. a sertésorbánc megszűnt, a községeket a
V., Zoltán-u. 10.) bérmentve küldjék be, zár alól feioldotta a Ijatóság. _ •
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Jánosháza é s Vidéke

Nő t i s z t v i s e l ő k tanulmányútja Láncon.
A .Szombathelyi Nőüsztvieselők Egyesülete,
t. hó 18-án — vasárnap — sikerült kirándu
lást rendezett a lánci pusztára, ahol a tej
gazdasági szakiskolát tekintették meg a ki
rándulók. Sárváron vonaton, innét a szak
iskola, a cukorgyár és Kreika állatorvos ál-,
tal rendelkezésre bocsátott magánfqgatokon
tették meg a z j j t a t Láiicpüsztáig. Itt a szak
iskola jországos'hirü, kiváló igazgatója: Czeglédi Tivadar fogadta az érkezőket és Benedekffy Samu, Éltető József. Rácz Lásztó,
Papp Géza tanárok és Gracz Ottó állatorvos,
baklereúlo&us, Csernyus Andor . és Földyáry
Nándor gyakornokok és a szakiskola néhány
tanulója segédléte mellett érdekes kísérletek

NYILTTÉR.
(E rovatban közlőttekért a azerkeszt&ég
nem vállal.)

felelősséget

Botrány az ntcán.
Szombaton Jánosházának meg volt a
szenzációja, okot erre egy Kemény _Simonné
nevü asszony szolgáltatott, aki jánosházai la
kos ugyan, de Celldömölkön keresi a kenye
rét.' Jánosházán nem igen ismerik, az, akarta,
hogy itt is tudják meg, hogy^ö a világon van,
ő él, ő létezik.

gazember az, aki rosszakaratulag másítja é s
ferdíti.
7'—
A j ó izlésü közönségre bízom a botrány
megítélését, mást nem fűzhetek hozzá, mivel
már á bíróságnál van. V . ^ . e
~~»
Jánosháza, 1909. július 22.
Dr. Marton i d o l i

Elejtett beszédek.
A.

_

5

Barátonr ^Ho7yban ültem.
%

B. Páholyban ? Hol ?
A. Kérlek vasárnap a Szépligetinél vol
Botrányra készült és erre engem sze
melt ki, mert dicső lesz az én nevemmel őt tam kávéra, a bejövő ven(Jégek, .Vasvárme¡3 emlegetni, e z é r t j e s e t t reám-ebéd után. .a. gyét< majd «Jánosházát« kértek és mindegyik
es mutatvan^oK-Keretében bemutatta-a lej-^rHária- kértben.
lapra más megjegyzést tettek.
kezeléSj vaj é s sajtkészités módozatait,—az |
B. Hát tehetik, nincs a véleménynyil
Én mindennap d é l u t á n , ha másnemű
ehhez szükséges gépeket, különösen a tejben elfoglaltságom, nincs, a megszekott időben, a vánítás k o r l á t o z v a . . •
levő baktérium-preparátumokat mutatta be a megszokott uton, a Mária-kert előtt szoktam
A. Nem is azt értem. Leírtam a megkirándulóknak, mikéit 1200-szoros nagyítás elmenni, igy volt ez s z o m b a t o F í s .
j jegyzéseket.
ban mikroskoppal tekintettek meg. A kirán
B. Halljuk.
Midőn odaértem, a fent emiitett asz- | '
dulók az esti vonat indulásáig a szajyskola szony, izgatott hangon szólított, én arra te
A. k Vasvármegyére- ezt mondták: »bár
igazgatójának vendégei voltak, aki ismert kintek és szitkozódva dobott valamit felém, megtörtént volna... »Mit ér, ha nem igaz«,
vendégszeretetének é s kedvességének teljesen mire elmenekült.
»elevaj«. »Eh, hazug a világ..
megfelelő módon, fényesen
megvendégelte
B. Hát a Jánosházára?
Én megálltam, csak ezt mondtam han
azokat.
A Arra meg a következőket: »Itt min
gosan — szegény asszony — és folytattam
den betű igaz«, »éz mégfs i o k s " »ez felvilá
á
z
utamat
tovább,
.
Évek ó t a bebizonyult tény, hogy a
Más az én helyzetemben átugrik a rá gosit bennünket., »de szeretnék igy irni,«
Bohn-féle fedélcserép a legjobb tetőfedélanyag
»dos rs~ epesz«.
s ép ezért óvakodni kell a silány áru vételé cson és felrúgta volna azt az asszonyt, vagy
B. E z ritka élvezet lehetett, hozzá még
az
Ég
tudja,~mít
tett
volna
vele.,
én
pedig
től, hanem határozottan 'Bohn-féle cserepet
az
arcokat
is figyelni.
azon megjegyzéssel tovább állottam.
követelni.
* *
*
Nem lennék az, aki vagyok,- ha más
A t ü d ö v é s z pusztítása hasinkban. A
A.
Barátom,
sok
guny van azokban az
ként cselekszem.
belügyminiszter jelentése szerint 1907-ben
• elejtett beszédekben..
Az egész incidenst ezzel befejezhetném,
Magyarországban tüdövészben elhalt 68.125
B. Tudod, az nem bánthat senkit, s
egyén. A magyar birodalomban 1909 február ha a-Vasvármegye vasárnapi'számában tel
kitűnő
fegyver a ferdeségek ellen, akinek nem
jesen
elferdítve,
fűszerezve
valótlanságokkal
havában gümőkórban elhalt 6531. Ebből a
inge, ne vegye magára.
dunántulra esik 910. E szám törvényhatóság meg nem jelent volna.
szerint csoportosítva a következőkép oszlik
A. Azért mesés, szó a m i szó.
A Vasvármegye ellen sájtópürt indítottam.
meg: Baranyavármegye 79, Pécs város 14
»
*
. _.
Azon idő óta'tanuk jelentkeztek nálam,
Fejérvármegye 68, Székesfehérvár város 9,
*
_ — ' . .
mint
akik
látták
az
egész
scenát
és
csak
Gyórvármegye 30, Győrváros.15, KomáromA. Hallottad az újságot?
vármegye 71, Komárom város-fl- Mosóinál - azért jöttek hozzám, mivel megbotránkoztak
B. Na mi a z ?
megye 26, Somogy vármegye 117, Sopronvár azon a rettenetes ferdítésen, hazugságokon.
A. Lap készül, egy ellenzéki, már meg
megye 62 Siípron város 4, Tolnavármegye
Azt is tudom, hogy amerre az utcán
72, Vasvármegye 124, Veszprémvármegye 68,
irigyelték az eddiginek a dicsőségét, hát a
végig szaladt, ahol boltot látott nyitva, oda
Zalavármegye 148.
napokban megindítják. Mégis furcsa, hogy ez
bement é s jobbra-balra kérdezte: látták mit
A hordó drágasága. A hordó árának tettem, nem hallották, nem tudják mi történt a szerkesztő mindenben felülmarad. Ugy lát
szik nem tudnak hozzá felemelkedni.
növekedése a szőlőbirtokossáfra nézve súlyos ebéd után?
B. Hát meg kell vallani, ritka egyéniség.
adót jelent. Mult évben szüret idején a fa
Engedelmet kérek, erre a közönség
A. Hát az.
edények ára hektoliterenkint oly magasra adja meg a választ,.hogy ki cselekszik igy.
Tüske.
emelkedett, hogy sok helyen a must eladási
Azon cikkben azt is írták, hogy én
árát kétszeresen is fölül multa. Áz idén a megütöttem volna azt az asszonyt
helyzet még veszedelmesebbnek
ígérkezik.
Hát ezen állítás ép oly alávalóság é s
Nem mintha a várható szüret oly. kedvező hitványság, mint az, ha innét elferdítve, ha
volna mint tavaly, hanem azért, mert a ter zugságokkal fűszerezve küldenek meg nem
—Van s z e r e n e c s é m a u . é. közönség
melők hordóiban még nagy készlet van. Ne- történt dolgokatnnás lapnak.
hogy~4alán a hordó kereslet szüret idején
Aki
rendkívüli arányt öltsön a .Magyar Szőlős nem fBVlF Wr*9l ^ (*fi ,'"TflíftSi!B4ÍBr i3"ai!
gazdák Országos Egyesülete* felhívást intézett a kertben volt, a rácson belül én pedig az felelően berendezett
a szőlőbirtokosokhoz, melyben előre figyel utca közepén, tehát a távolság j ó 10—12
mezteti őket, hogy hordó szükségletükről lépés volt, aki tisztában vaa a tér- és idő
idejében gondoskodjanak, hogy oly mennyi mértékkel, az tudja, hogy lehetetlen lett volna,
ségben készíttessenek cement hordót, melyek hacsak át nem megyek a rácson, vagy be nyitottam. Főtörekvésem oda
irányul,
különösen a mnst, kierjesztésére rendkívüli nem megyek a kertajtón. Engem is megdob hogy a sok éyen át Budapesten több
alkalmasak, hogy-a koronkénti termés-több hatott volna, azt megengedem, mert orvul helyen szerzett tapasztalataimmal, lel
let elhelyezésére elegendő legyen. Végül kéri támadt — de* az is." amivel felém dobott, a kiismeretes és jó minőségű
munkával
őket, hogy járjanak közbe, hogy az állam- rács mellé esett
az itteni megrendelőim megelégedését
vasúti raktárakban, valamint egyéb közraktá
Aki másként mondja el, aki elferdítve kiérdemeljem.
rakban megfelelő'számú é s nagyságú cement terjeszti, az csak egy aljas fráter lehet
hordó é s tartó állittassék, melyet a nagyobb
Az ellenségeim is elismerik rólam, hogy
termelők, szövetkezetek és
borkereskedők hazudni nem tudok, különben is a szemtanuk
kocsifényező é s mázoló-mester
szükség szerint bérbe^vehetnének.
Jánosháaán.
bizonyítanak, igy bátran állíthatom, Ibogy
%

ÉRTESÍTÉS.
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kocsifényező, kárpitos
és másoló műhelyt

Kiss Vendel

4 oldal

Jánosháza

y
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és Vidéke

30. szám.

Gabona-árak.
" — 1909. július 2Í-én. —
Sulzberger Rudolf jelentése
szerint:
Buza
; 15'40 0 0 0 0 korona.
930
940
Bozs
Arpa
8- 80
-^ab
9- 20
Bab
800
9 —
, Tengeri
pr. 100 fcgr.
Irányzat szilárd.

30Ü0 aíany-diibié- láüc teljesen ingyen.
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Hol szerezzük be a nyári ruha szükségleteinket ? ?
CSEH KÁLMÁN
á r u h á z á b a

és FIA kész férfi és gyermek-ruha nagy

n, ahol saját" árban adják a még megmaradt nyári

j|—-öltönyöket, ngyazrotén-gyErmek kg^ziürgi-ekmt, áron atnl is.
Már 1 koronától kezdve van'öltöny, inig a készlet tart. Kérem
e mesés, olcsó árakon vásárolni;

Az újonnan készült arany-dublé
láncainknak reklámot akarunk csinálni, j
az ill. katalógusunkat pedig Terjeszteni, j
Aki beküld 1 koronát (bélyegek- ]
ben IsJaHnak azonnal küldünk egy finom

aranv-dnblé láncot,

I

••••

"'-

'•

Tisztelettel^

Cseh Kálmán és Fia
Jánosháza

(Vasmeuyp.).

után véna
Felvétetik: 3 vásározó, egy jó német-szabó-segéd és két tanonc

1*70

is vegyes munkára, .jó fizetés, jó ellátás.

Kivitel

~—•

S, SCHWARZ.
Hormay-ucca 5. 55.

Wien XVII

Hirdeësfé ïeivètstnèk-.Janosliaja ès, YideËe' '.dadoli^ataiaban.
Sto^l^-Cognac

MMmmT

r

szavatolt valódi borpárlat

BEOCSINI

gőzpároló telepéből

BARCOLA.

leg-

jobb hírnévnek örvendő,"kitűnő minőségű

CAMISésSTOCK
=

Állandó nagy raktárt tartok építkezési cé-.
lókra és bármilyen cement munkához a

íiRomán

=

Portland
cementből

valamint szántóföldek, kaszálók és szőlőhegyek

Egyedüli Copac-gőzJMde állandó

jó karban tartásához

Szupferfoszfát

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.

Műtrágyát

„Hungária" védjegygyei.

Kapható Jánosházán:

SINGER SÁNDOR Jánosháza

minden Jobb üzletben.
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Saját érdekében

:
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mm
cserépét fogadjon el és utasítson vissza
más silány minőségű cserepet, mert

csak a Boka-fele
S zaladalm. Sohn*
féle t e r m é s z e t e s

cserép jutányos, szép és szakszerű

v i r i l fedtlcitr if.

fedőanyag.

Tessék mintát és árjegyzéket kérni.

Bohn -cserépgyár
..; -,

Í ^ " * - — —

Zsombolyán:
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Nyomatott Dinkgreve Nándor. yjllaiiyerOre berendezett könyvnyomdájában

Czelldömölk.

