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Dr. MARTON ADOLF
felelős szerkesztő.

Kiadja: a »Jánoshiza és Vidéke<
lapkiadóvállalat

.

A lap szellemi részét illető közlemények, és
előfizetések a szerkesztőséghez intézendök.

Megjelenik minden szombaton.
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg
egyezés szerint közöltetnek.

koronát kap egy I hozni, ha annyi a biróaspiráns, akkor
Jánosházán csak
ingyen is elfogadják, igy a községre
pár csizmára.
Még néhány hét választ el ben
íme, itt mégis legalább tizen sze csak haszon háramolhat belőle.
nünket a biróválasztástól, már folyik a retnének birok lenni!
Nekünk nem önjelölt kell bírónak,
korteskedés, a titkos gyülésezés, szer
Nem tudhatjuk az okát.
hanem olyan, aki nem szereplési viszvezkedés. Álig hallani másról, mint a
Talán oly busás itt a mellékjövö- ketegségből, hiúságból pályázik a birói
birójelöltek egyéniségéről. Se szerV-se^ delém?
.
^ állásra, hanem, aki a tett embere.
száma a sok önjelöltnek, a sok aspi
Talán különös tekintélyt ad az
Értelmes, eszes, erélyes embert
ránsnak.
illetőnek a birói állás, akit megválasz kell keresni.
Mennyi titkos vágy, mennyi titkos tanak?
:
Olyant, akinek van már múltja,
sóhaj száll most az egekbe I
Talap különös fénnyel övezi körül
amelyből
reményt meríthetünk a jövőre,
Csodálatos!
az illetők homlokát a birói tisztség?
hogy
a
község
érdekét képviseli önzet
Az elmúlt évben nap-nap után
Akármint áll a dolog, a biróválasz
lenül.
A
birói
tisztséget
nem lehet oly
olvashattuk,, hogy majd az egyik, majd tás előtt rendezni kell "a biró fizetését.
emberre
ruházni,
aki
csak
a sápot ke
a másik községben mondott le a biró. Legyen vége. a gyauusitgatásoknak, a
resi
mindenből,
mindenhol.
Néhány járás főbirájának az ily sokféle rágalmaknak. A napidijakat el
kell törölni s a képviselőtestület sza —r Legyen gyors ítélőképessége, tudja
községek adtak legtöbb dolgot.
Tudtunkkal a legtöbb helyen a vazzon meg — mondjuk — 600 ko tapintattal vezetni az ügyeket.
Legyen őszinte, nyílt, ne alattomos
biró 200 kuruna tiszteletdijat huz évente, ronát a bírónak. Ellenvetésül lehet fel-

Biróválasztás küszöbén.

A modern Aesopusból.
Irta: Pakett Jécnf.
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A fürdőbe uj vendég érkezett. Egy h a talmas, szélesvállu gyönyörű asszony,
teltünő asszonyok fajtájából, akik különös
gondolatokat ébresztenek a férfiakban. Puha
járása, mozdulatai, amelyek olyanok voltak,
mint a tigrisé, villámló szemei azonnal rabul
tették a férfiak szivét s megérkezése után
rövid félóra múlva nem voit a fürdő tájékán
ember, aki ne azon a kérdésen tűnődött volna:
H " . , IMIT*I
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Nekiestek a kurlistának és csakugyan
aznap érkezett két-háromszáz ember közül
szerencsésen ki is böngészték a következőket:
Maiiamo Subotics kis leányával és szolga
személyzetével Moszkvából.Lakik az Aphroditévillában.
— Terringettét, tehát orosz! — álla
pította meg magában lelkendezve de Jeanville
vicomto, a fiatal francia diplomata. Illik meg
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állni. A mai reunionson

öné a

második

ismerkednem vele. A . francia-orosz barátság
csak erősebb lesz ezzel az uj kötelékkel.
Délután a zenepavillon előtti sétányon
egyre ott lábatlankodott az asszony körül.
Mikor a zenekar egy orosz indulót játszott
zajosan, feltűnést keltve tapsolt Azután ahhoz
a már nem szokatlan módhoz fordult, hogy
erős barátságot kötött az asszony kis leányá
val. Titokban bonbonokat csúsztatott a kis
leány kezébe, néha virágot s igy már csak a
pillanaton kérdése volt, hogy egy elhatározó
lépéssel odaálljon az asszony elé s finoman
meghajtva magát, bemutatkozzék a következő
képpé

De Jeanville vicomte a szép orosz
asszony lovagja lett Madame Suboticsról
általában tudták, hogy odahaza Moszkvában
igen nagy befolyása van. Férje, aki annak
idején posztószállitója volt a japáni harctérre'
indított orosz seregeknek s barátja a nagy
hercegeknek, akik a Subotics ur posztóit nem
is küldték a harctérre, hiszen úgyis rongygyá
lőtték volna a japán golyók, milliókat szer
zett és nagyfontosságú személyiség volt Orosz
országban..
B

ország'hódolatát teszi íme a legszebb orosz
asszony lábaihoz!
Szórol-szóra igy is történt De JeanvijU*
excellált azokkal az illatos és könnyed bókok
kal, amelyeket a franciák a Lajosok korából
hagyományként .őriztek meg s a pompás
orosz asszony felkacagott:
'
— Vicomte ur önnek nem lehet ellent-

első emeletén lakott Tiz szoba volt az első
emeleten s azt mind a pompás orosz nő
lakta.'De Jeanville minden délután vendége
volt orosz barátnőjének. Öt órakor az estebéd
előtt megjelent a szalonjában és várta, amig
a szép asszony a kis Daruikéval és angot
társalkodónőjével megjelenik és elfogadja kar*
ját, hogy az ebédlőbe vezesse.
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hornyolt tetőcserép-gyára Jánosháza. Számos elismerő
levél és kitüntetés. Állandóan kapható: I . rendű tégla 32 K.
91
II.
80
Hornyolt tetőcserép:
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Apró tetőcserép:
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és ravasz: akkor«nem a biró. lesz büszke korona folyt be. Egy-egy munkás téli
2—3 hónapos keresete átlag több mint
a községére, hanem ellenkezőleg. >100 korona volt. A földművelésügyi
Ily körültekintéssel kell bírót ke ..minisztérium által szervezett gazdasági
resni, ne feledjék el azt sem, hogy rá háziipari tanfolyamokon és az általa
férne Jánosházára egy kis haladás, egy támogatott szövetkezetek "és ipartelepe
ken az 1908—9. tél" folyamán tehát
kis modernismus.
több
mint 20,000 ember dolgozott. Kó. •
Dr. Marton Adolf.
.szüU egy_miljtó-200,000 darab tárgy,
melyek eladása után 657,000 korona
folyt b*e.
Foglalkozó kezek télen.
Pedig nem tudunk annyit termelni,
- . Nagy kedvvel látjuk, hogy ámbár amennyinek helye ne volna Kecskemét
a közéletet ezer baj fenyegeti, a nép város gyümölcs-piaca például 1900. év
szociális érdekeinek gondolkozását itt- ben több millió darabot kitevő csoma
ott meleg szívvel és törődéssel végzik. goló kosárszükségletének legnagyobb ré
A gazdasági háziipar térfoglalása szét Morvaországból fedezte, s már
ilyen szép jelenség. Hiszen minden 1907. és 1908. évben kecskeméti piacra
nyomorúságunk legfőbb oka az, hogy egyetlen darab külföldi kosár sem ér
hazánkbán a legtöbb embernek télen kezett. Kosárkivitelünk is emelkedik s
át abból kell megélni, amit nyáron egy pl. az ugocsavármegyei iparfejlesztő bi
két- hét alatt keres. Az volna a mi szo zottság ipartelepeinek egy része ameciális megváltónk, aki télen át a fa ' rikaí megrendésre dolgozik.
vágáson túl is rendszeres és tisztes
Szalmafonás és szalmakalapból még
keresetet nyújtó foglalkozást tudna adni 1908. évben is két és fél millió korona
a népnek. Ugy nézzük, az erre való értékű behozatalunk volt, e'térerkaz
törekvés komoly kormányzati tevékeny ' ean már szintén folyik a- rendszeres
ség tárgya. S az uj orkanum : a gaz munka s már ezideig közel 1200 mundasági háziipar. A mult évben közel kásnő nyert kiképzést s remélhető, hogy
3000 kisgazda és munkás vett részt. rövid idő alatt ezen háziipari ágnál is
A téli háziipari tanfolyamok száma év j kellő eredmény fog mutatkozni; -. A . kéről-évre szaporodott s a- tanfolyamon I szült tárgyak értékesítése-nagyobb nemár 17,473 munkásember dolgozott s | hézségbe nem ütközik. Gazdasági, házia készült tárgyakból eladott 374,898 ! ipari cikkek forgalomba hozatala céljá
darab értékesítése után 203,736 korona ból Szabadkán és', a Muravidéken rész
folyt be.
vénytárraság is alakult, de különb.n
A kurzusokorr kitanult és begya is hazai kereskedelmünk elismerésre
korolt munkások háziipari szövetkeze méltó módon támogatja az akciót s
tekben, illetve ipartelepeken szerveztet- rendszeres termelés mellett szívesen
nek. Ezeket a szövetkezeteket, melyek hozzá forgalomba a hazái árut. Az eddig
majdnem kizárólag vagyontalan mező elért eredmények azt mutatják, hogy a
gazdasági munkásokból állanak, anyagi háziipari akció helyes mederben halad
és erkölcsi támogatásban részesitik. Ez s teljesen igazolja azt, hogy a nagy tö
időszerint 75 háziipari szövetkezet, il megű mezőgazdasági munkásság téli
letve ipartelep működik, melyeknek 4163 keresetének gyarapításánál a gazdasági
munkás tagja van 6271 üzletrésszel; háziiparnak nagy hivatása van. De nátermeltek majd egy millió tárgyat ta nálunk is, a mi megyénkben is tevé
valy, melyek értékesítése után 450045 kenyebben kell e részben mozognunk

ra.

—

-

Az egész fürdő szentül meg volt győ
ződve arról, hogy a szép orosz asszonyt és
a fiatal francia diplomatát egy előkelő csön
des, de annál bensőségesebb . viszony -finom
szálai főzik össze. De Jeanville vicomte ezt

Szellemek dala a Vizek fölött.
— QQETHE. r"Jg^mBSr^lJSr~-~
Vizhez

hasonló.

Az égből hullva
Az égbe száll fel.
Hogy Visszatérjen
! A földre újból,
VáltakozVa folyton.
Szikla fokáról
Hogyha ömlik
Tiszta sugár'
Vigan porzik s. hull
Bodros habokban
A sziklalapra,
5 fogadva -lágyan,
Páraköd közt
SusogVa
Lejebb foly egyre.-—
Ha sziklafok
Útját- elállja,
Haraggal törtet
Fokról-fokra .
A mélybe;

Sekély ágyban
Oson a ; réteken át,
S a sima tótükörben
Arcukat látják
A csillagok mind.
Szél szeretője
A kis haboknak,
Szélnek szütöttje
Tajtékzó hullám..
Emberi lélek,
Hasonulsz Vizhez !
Emberek Sorsa, .
Szélhez hasonlitsz 1
Ford. Lomb M i t * .

- — A jogügyi tanácsadóm. Igen jóravaló
Az asszony felkacagott:
öreg ur!
i
— Aztán ? Csak Örvendjen neki!
És a szép asszony semmitmondóan né
— Örvendjek? Minek? Megszégyenít ez
az irigykedés. Fürdőn, egy olyan dicsőség zett a levegőbe.
IV.
fényében, amelyben nincs részem. Én .éppen
Madame Suboties a kis lányával, társal
olyan távol állok magától, mint ezek itt" kötHIOftigwi •flawítjw 1^u^jfc--teláir__magának? kodónőjével és szolgaszemélyzetével elutazott.
Jto&#Z^3^,*>tom*ii-<>t,
Hiszen tudja, hogy asszony és férfi között Otthagyta _a
mindent.
nincs barátság s az emberek mikor a maga
De Jeanville vicomte kikísérte a pálya
barátjának mondanak engem,mást gondolnak
udvarra.
Nagyon meg volt hatva." - alatta. Vagy megvalósíthatom hát az emberek
Mikor visszasétált a pályaudvarról"' egy
gondolatát, vagy űzzön el inkább magától!...
ember haladt utána vidáman fütyörészve. A
Az asszony újra nevetett s csak ennyit
szép asszony jogügyi tanácsadója vo'.t. A
felelt:
•
•
jogügyi tanácsadó szintén ott volt a búcsú
— Maga gyerek!
zásnál s most öreges közlékenységgel fordult
A diplomata észhez tért. Visszanyerte a vicomtehoz:
sima, könnyed modorát és szintén nevetve
— Gadix államtanácsos vagyok!
mondta:
— Madame Suboties jogügyi tanács
— Igaz lehet. Talán igy a jobb. Aprupos, adója, nemde.?
— Az öreg ur nevetett: — Dehogy!
ki az az öreg bácsi, akivel m.indennap talál
— Hogyan? kozom a szalonjában? Ő rendszerint távozik ,
— Cadix államtanác3os vagyok, amint
amikor én érkezem. Egymás mellett halad
mondani szerencsém volt, Sohse voltam a
tunk el. •
Suboties asszony jogügyi tanácsadója.""".
1

car-ifegBiból és az asszonyok bosszús lenézéséből.
Egy délben ebédnél a vicomte nagyokat
sóhajtott a szép asszony oldala mellett. Szó
rakozottan kanalazta a ráklevest és ugy le
szegezte a fejét, mint egy komor bika.
— Mi ,baja? — kérdezte Madame Su
boties a kis franciától. — Mért sóhajt akko
rákat, hogy majd le faj bennünket az asztal
mellől?
A diplomata elvesztette a fejét, őszin
tén kipakkolt:
..v--'
— Nézze, mondta halk keserű haiigon
az. asszonynak — az egész világ irigyel en' gém a maga barátságáért. Ahogy itt egymás
mellett ebédelünk, az irigység apró, zöld
láncjat lobognak a férfiak szemében; Nézzen
osik'kfrM, nincs igazam?

és minden elismerésre méltó az, aki
e részben" a gazdasági háziipar ,.térfoglalásáért á mi pátriánkon sikerré!
fáradozik.
"
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Kanyaró

után

a legkomolyabb betegségeknek biztosan ele
jét veszt a SCOTT-féle BÉÜLSIÓ. Az egész
ség gyors visszaszerzése meglepi mindazokat,
akik előszűr tesznek kísérletet a
SCOTT-füs

EMULSIÖ-val,

„4-sta

Egy eredeti flveg á r i 2 K 50 fUMr.
Kapható minden gyógytárban.

Heti

Tivadar alelnökök, dr. Balassa Jenő, dr. Mó- is, hogy Nóvák segítette megalakítani a •Nép
ritz Dénes, Bárdossy Zoltán a párt jegyzői. szövetséget" a hitelszövetkezetet, amelynek
Tulok Benő alelnök a megjelenésben akadá ingyen könyvelője. Tehát a népnek szentelte
lyozva volt Dr. Porkoláb Mihály az értekez az idejét, a népért fáradt, dolgozott, szenve
let megnyitása után előadta, hogy mivel a dett, néha az éjjelt is nappallá tette. Ezért
képviselőház feloszlatása és a választások k i  érdeklődtem azon választás iránt, megtudni,
írása bizonyosra vehető, kötelessége a párt vájjon a nép rut hálátlansággal, fizet-e, avagy
elnökségének-a pártot mindenféle meglepetés az érdem jutalmat kap. Most akartam meg
től megóvni és már most intézkedni, hogy a cáfolni azon sokszor hallható megjegyzést :
TUffUuii'legyen a parlamentben- •vhogy JáuÓBházáu a»" ÍBWlliginr —ilmnuk .
képviselve. Kz elől kitérni most már annál nincs értéke, itt nem. becsülik azt, nem is
kevésbbé lehet, mivel dr. Berzsenyi Jenő a tudják méltányolni.* Ezt a közönség tájékoz
kerület jelenlegi érdemes képviselője többé tatása végett Mészáros Mihálytól nem vár
fellépni nem hajlandó és igy, habár a parla hat az ember mást, mint amit produkált De
ment még feloszlatva nincs is, — a párt in- ha igy megy itt mindén tovább, akkor meg
tézősége dr. Berzsenyi Jenő .nyilatkozatában érjük, hogy nemsokára meg biró is lesz be
a további rendelkezésekre nézve szabadkezet lőle, talán kántorja is lesz. Dr. Marton
nyert. Felkéri ennélfogva az értekezlet tagjait, Adolf, a Jánosháza és Vidéke felelős szer
hogy a jelölt személyére nézve nyilatkozzanak. kesztője, '—.' ~
"-TBadó Dénes jelöltül dr. Ostffy Lajos, ostffyDl vendéglő Jánosházán. Bakó Lajos,
asszonyfai földbirtokost, tb. megyei főjegyzőt, Sík Péter községi pénztárnok veje. a napok
dr. Hetthéssy Elek pedig dr. Maróthy László" ban nyújtotta be kérvényét a szombathelyi
káldi földbirtokost ajánlja. A két ajánlat kö pénzügyigazgatósághoz .italmérési jogért Mi
zött a szavazás elrendeltetvén, 11 szavazat helyt'elnyeri a jogot, a Dukai-utcai Magyar
közül, melyben T .lok Benőnek írásban be György-féle házban vendéglöt nyit Ez lesz a
nyújtott szavazata is benne foglaltatik, OsUfy 7-ik vendéglő.
Lajos nyolc szavazattál a párt hivatalosáé^
Farsang. A »Jánosházai Kath. Kör«—£lőttjéül az elnök által kinyilváníttatott, miről évi január 23-án saját helyiségében .zászlóKossuth Ferenc a párt országos vezére érte alapija javára zártkörű táncvigalmat rendez
síttetett
a rendezőség. Belépődíj: személyjegy 1 kor.,
A kántorválasztás utóhangjai. Á családjegy 2 korona. Kezdete este 8- órakor.
•Szombathelyi Ujság« vasárnapi számában a Felülfizetéseket a nemes cél iránti tekintetből
helybeli r. kath. iskolaszék megbízásából, köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a
Mészáros Mihály nevü egyén aláírásával egy ] rendezőség- — A nemeskereszturi .Ifjúsági
— tákolmány — látott napvilágot, amely Egyesület* 1910. évi január hó 23-án, a
cáfolat akarna lenni a Jánosháza és Vidéké nagyvendéglő összes helyiségeiben, saját könyv
ben megjelent »kántorválasztás c. cikkre. Én tára javára műkedvelői előadással egybekö
elolvastam aa a — tákolmányt s az igazát' tött zártkörű táncmulatságot rendez a rende
megvallva először mosolyogtam felette., azután zőség Színre kerül: A >régi szerető'. Nép
pedig sajnálkoztam a gyámoltalan Mészároson, színmű három lel vonásban. Belépti-díj: Ülő
mert észrevehető volt a vergődése, a kinlór hely 1 korona, állóhely 60 fillér. Kezdete este
dása. Cáfolni szeretett volna, de nem cáfolt, fél 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogad
amit pedig állított azt nem tudta bizonyítani. tatnak és a Jánoshaza és Vidékében nyug
Látszott rajta, hogy akart valamit irni, de táztatnak.
_
nem tudott, hogy mit, azt sem tudta,. Jiogy
Színészet Jánosházin. Micsei óta nem
miként Az ily Mészáros Mihály-íéle alak látogatott el hozzánk egy rendes társulat sem,
okosan teszi, ha hallgat, addig legalább azt pedig Jánosházáért versenyezni szoktak a di
hiszi róla az ember, hogy okos. Csak egyet rektorok, mert tudták, hogy itt nagy színemlítek azon cikkből, amire könnyen vála pártoló közönség van. Kiss Árpád jól szer
szolhatott volna, hisz itt volt az Achilles vezett társulatával csütörtökön kezdte meg
sarkuk, miért húzódott 11 iskolaszéki tagnak működését a Kaszinó nagytermében.
a leszavazása 5 óráig ? Erre sem tudott vá
A fiatalkorú bűnösök patrónusai a
laszolni, igy méltóságomon alulinak tartom, celldömölki járásban. Elnök: Dr. Színek
az ily egyénnel még polémiába is bocsájt- Izidor plébános Celldömölk. Tagok: Nagy
kozni. Ki kell azonban egyet jelentenem és Sándor ev. lelkész Celldömölk, Pálinkás Géza
ez az, hogy én igenis érdeklődtem a. válasz esp. plébános Alsóság, Varga Gyula ev. lelkész
tás iránt érdeklődtem pedig azért, mivtrt esperes Vönöck, Böjtös János ev. lelkész Kemenesnia^asi^ajuí! János plébánosjjeilieNóvák kitűnő kántor, igen jó orgonista és neshőgyész, Kornfeind Vince plébános János
kiváló tanitó. A hetyei esperes az évzáró háza, Kosa Gusztáv gyógyszerész Jánosháza,
vizsgáján mindig megdicsérte. Azt is tudtam, Polgár István tanító Jánosháza, Barabás Ernő
hogy Nóvák a kath. körbe 4 év óta étetet, tanitó Celldömölk, Szórády Dénes tanitó, dr,
lelket, szellemet öntött Minden vasárnap)fel Király János járásorvos, dr. Géfin Lajos köz
olvasást tartott ott, vagy pedig előadást. Ta ségi orvos, dr. Hetthéssy Elek körorvos, dr.
nította, oktatta a népet — Köztük élt, fel Deutsch Samu orvos, dr. Pletnits Ferenc
világosítani, művelni akarta őket Tanácsadója, ügyvéd, dr. Porkoláb Mihály ügyvéd, Nagy
vezére volt a népnek. Köztudomású, hogy Sándorné Celldömölk, Varga Gyoláné Vönöck,
e lap szerkesztője volt, vezércikkei érdekesek, Böjtös Jánosné Kemenesmagasi, Kosa Gusztanulságosak voltak. Verseiben majdnem min távné Jánosháza, dr. Király Jánosné, dr.
den héten gyönyörködött az olvasóközönség. Géfin Lajosné, dr. Hetthéssy Elekné, dr.
— Megjelentek azok minden vasárnap az Deutsch Samuné, Zathurettky Gézáné, dr.
>Egyetértés< cimü napilapban is. Tudtam azt Pletnits Ferencné, Gayer Gyoláné Celldömölk.
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annak köszönheti nagy hírne
vét, hogy összes alkatrészei
ben fenntartja legnagyobb fokú
tisztaságát.
'
Nagyon megfelelő az elké
nyeztetett ínynek és a meg
Az Emulsiú v
gyengült emésztésnek.
vásárlásánál
a SCOTTI 8 C 0 T T-féle EMULS1Ó
féle módszer
védjegyét —
a legkiválóbb.
a halászt ^
kérjük figye
lembe venni.

szám

k r ó n i k a .

A választás szele. A Celldömölki válasz
tókerület 48-as lüg. Kossuth pártjának intéző
bizottsága f. hó 16-án délelőtt K.-Sömjénben
Radó Dénes nagybirtokos, a párt tiszteletbeli
elnökének lakásán értekezletet tartott. Az
értekezlet összehívását a küszöbön levő kép
viselőválasztás és különösen az a körülmény
tette szükségessé, hogy a kerület jelenlegi
képviselője dr. Berzsenyi Jenő uj választások
esetén a mandátumra többé nem reflektál s
így a párt elnökségének kötelességévé vált,
hogy alkalmas jelöltről ideje korán gondos
kodjék. Az értekezleten jefen voltak • házi
gazdán kívül: dr. Porkoláb Mihály elnök, Bárdossy Imre tiszteletbeli elnök, Horváth János,
Horváth Jenő, dr. Hetthéssy Elek, Kelemen

— Hát?
.
—• Csupán a barátja.
A diplomata lenézően mosolygott: —
Mint én I —: gondolta magában.
Az államtahácsos leolvashatta valahogy
róla ezt a gondolatot, mert némi gúnnyal
mondta: Nem ügy fiatal barátom! Én csak
ugyan barátja voltam a szép asszonynak. S
miután asszony és férfi között a szó szoros
értelmében barátság nincs, tehát elképzelheti
a többit . . .
~
_ .
A k i s vicomte megnyalt arccal hallgatta
' ^"""""aXlMlamtanácsost. A*JS»»g'ÍT8St 8Womul}udfJ
folytatta: — így volt. Ismeri az aesopusi
mesét, a csiga és a nyul históriáját? Nos
hát én voltam ar csiga . . . Hamarabb értem
célt. Ez az élet! Fejtetőre állítja a valószínű
ségeket."" Az az asszony a szeretőm volt
A vicomte bambán bánjult az állam
tanácsosra: — Hogy lehetséges ez ?_Az állam
tanácsos atyai hangon mondta: — A fiatal
ságé az. illúzió, a káprázat, az öregségé a
mathematika. Az okos asszony jobban becsüli
meg mindig az öreg, de hü gavallért, mint a
fiatal, de szélcsap lovagot. Egyébként ne bú
suljon'. A francia-orosz szövetség milsein
vesztett ezzel. Én is francia vagyok . . .
1

4. szám.

Jánosháza és Vidéke

4. oldal.

A. Sodomában'és G>morában ez nem
fordulhatóTTelő.'
B. Talán' azért pusztult el!! • "
*
A. Mégis jól jövödelmezhet némely biz
tosítási Ogfnökség!
fejaj^tgna^mindeájó.
ha jól megy.
A. A biztosítási Ogynöks?g a le£gyorsaEb
ták menedékhelyére.
Minden gyermekszobában hálával kell ut a meggazdagodás félé.
B. Hogy-hogy?
gondolni azokra a derék_,iioj-yég halászokra,
A. A dolog egyszerű. Ha egy-egy paraszt
kik a háborgó tengeren fogják a tőkehaladmely a kitűnő csukamájolajat szolgáltatja. biztosítja a házát 12 évre, akkor 12 váltót
Csukamájolajat, a legizletesebben: és a leg kell aláírnia azon összegekért, amit évente
könnyebben emészthető formában nyújt a fizet.
'ScoU'féle Emulsiő<, mely egyike a legjobb
B. Ebben nincs semmi.
tápgyógyszereknek. Kapható a gyógytárakban.
A. Szerinted nincs, de egy élelmes ügy
•"
A kaldi öak. tüzoltóegylet 1910. évi nöknél van,
január hó 23-án, Nagy Sándor vendéglőjében,
B. Rejtély előttem.
szertára javára zártkörű táncvigalmat rendez
A. Mikor a paraszt aláírja a >Biztos:tó
a rendezőség. Beléptidij: személyjegy 80 fill.,
Társaság* váltóit, akkor az ügynök odacsusz" családjegy 2 kor. Kezdete este T órakor.
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- tat egy olyan váltót is aláírás végett, amelyet
ha kitölt, perelheti 6—7 ezer koronáért.
lapilag nyugtáztatnak.
B. Te, ez égbekiáltó gazság lenne!
Vásári Jegyiek Jánosháza nagyközség
ben 1910. évben tartandó heti és országos
A. G a 7 s á g ide, gazság oda. ez megtör
marhavásárokról: Jan. ö-én, febr. 1-én, márc. ténhetik, így csak könnyen szerezhetni pénzt?
2-án havi marhavásár kirakodás nélkül; mára
B. Az ilyen ember csak a börtönben
19-én orsz. marhavásár kirakodással; április
6-án, máj. 4-én havi marhavásár kirakodás tölti az életét, aki erre vetemedik? A. Naiv lélek. Először, aki ezt teszi, an
nélkül; máj. 9-én, pünkösd előtti hétfőn,orsz.
marhavásár kirakodással; jun. 1-én, jul. 6-án, nak van ravasz, hnncfut. esze. Akkor perel,
aug. 3-án havi marhavásár kirakodás nélkül; mikor az illető nem is gondolja. Másodszor
aug. 23-án orsz. marhavásár kirakodással;
azt mondja: >est modus in rebus< és tudja
szept. 7-én, okt 5-én havi marhavásár kira
kodás nélkül; nov. 2-án havi marhavásár ki már, miként lehet kisiklani a törvény büntető
rakodás nélkül; nov. 15-én orsz. marhavásár paragrafusai közül.
kirakodással; dec 7-én havi marhavásár ki
B. Hallatlan!
rakodás nélkül. - Minden szerdán hetivásár,
A. Ez igy van. Ráadásul még veri az
sertésfelhajtással.
ilyen a mellét, mondván: >Mbah, mit ér a
becsület pénz nélkül?«
Szökött katona. Hej! de rossz a kato
nának, különösen télen, különösen a huszár
nak. Azért őri Silndor gondolt egyet, meg
szökött Szombathelyről a I I . huszárezredtől.
— Bujdosott, bolyongott, végre a jánosházai
csendőrségnél önként jelentkeaett, hogy ve-

r

*.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. 3. Celldömölk. Azon ügy a hitköz
ségi tagok legnagyobb megelégeoésére lett el
intézve a tapintatos elnök, már »vasember«
által. Az önkényt adományozott összeget ki
kapcsolták a kultuszadóból és az ujabbi ki
vetés szerint 10%-ka' kevesebb az adó. A
rendkívüli közgyűlés iránt benyújtott kérvény
igy tárgytalan lett,'mert célja csak az volt.
Feleslegesnek tartottuk hozni, nem is gondol
tunk arrS, hogy vidéken is érdeklődnek ennek
belügye iránt. -
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Gabona-árak
— 1910. jan. 21-én. —
Salzberger Rudolf jelentése szerint;
Buza
13-50 1360 korona.
Rozs
9 00—910
'„*
• Árpa
6-80—
„
Zab
700—
Bab
8—
Tengeri
570—80
' „
•
pr. 100 kgr.
Irányzat szilárd. °*
- '
:

=Eladó =
egj igen jó billiard-asxtal
(forgatható) dákókkal és gi
lyókkal együtt. — Értesítést
ad a Sörházban: Krenn J ó u e f

'~-

ia d ó

Elejtett beszédek.

A. Megpukkadok, a könnyeim csurognak
a sok nevetéstől.
A. Tényleg megtörtént az a múltkori
azonnal, egy nagy ttllethelylB. Beszélj kérlek, hadd működjenek
eset azzal a szegény suszterral?
nálam is a nevető izmaim..
Bég, lakással, JÁNOSHÁZÁN,
B. Meg.
A. Hát tudok egy ujabb históriát egy
a vásártéren, az újonnan épült
A. Nos, mit csinálnak a hitsorsosai az
pár 6 frtos cipőről.
— (Kovács-féle házban.) —
olyin emberrel, aki egy szegény iparos nyo
B. Kérlek, én nevetni akarok, de ne
Bővebb értesítést ad a kiadó
morait helyzetét ugy kiaknázza, hogy 7 frtért
bosszants ezekkel a cipőkkel.
rossz a csizma, de ha 4 frtért adja, akkor
hivatalunk
— vagy a tulaj
A. So war fch Móni Mandl hájsze,
jó, pedig ugy rendelte. Hisz az egy lelketlen
donos K o v á c s s i á l l o d á s
Mufct anhőren diese Majsze.
•íf
ember lehet, az rosszabb a csalónál!
DEVBCSERBEN (Nemzeti szálló.)
B. Velem ne germanizálj, ne beszélj oly
B. Barátom, ne vedd oly tragikusan a
zsargonban, én azt nem értem. Különben Ég
dolgot Hogy mondhatod a U csalónak? Wie
I veled, most már nem is vagyok rá kíváncsi.
hájszt csaló! Aki az Istent nem csalja meg,
|u |u |u lu |o |o |o |o |<jfIT u |(j | Cjo |o )u |u |o {o |<j |o |u |u |y |o |
majd az embertársaival "elkövet, Istennek nem
tetsző dolgot
A. Nem érthetem másként,
i**"**""*!?*"^^
Ígér
- a csizmáért, akkor nem csinál, de igy egy jó
fogással élt, i siztuát is kapott és 3 forintja is
megmaradt.
,
^—
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Stock-Cognac Medicina!
szavatolt valódi borpárlat

é s Stock

K É R D E Z Z Ü K MEG A HÁZIORVOS

ilíli
[alkalikus

orfi

gőzpároló telepéből, BARCOLA.
Egyedüli G o g n a c-gőzfőzödé állandó
hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.

természetes
K a p h a t ó

Bor, pezsgőhöz a legjobb ital.
magyarországi, forakláí: Bpest, V. /.oltán-u. 10..
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