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J á n o s h á z a é s 
Társadalmi és helyiérdekű hetilap. 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre 
Félévre . . . 
Negyedévre . .. X • 

. Kiadta: a .Jánosháza és Vidéke 
, lapkiadóvállalat 

8 korona 
4 korona 
2 korona 

J»r. MARTON ADOLF 
A"*"felelős szerkesztő. 

A lap szellemi részét illető közlemények éa 
előfizetések a szerkesztőséghez iütézendők. 

Megjelenik minden szombaton. . 
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg-

eayeiéi werlat közöltetnek 

Sodorna és Gomora. 
Irta: dr. Marton Adolf. 

A járási számvevő csak nemrég 
fejezte be a trmlt évi vizsgálatot, már 
is ujabb munkája akadt. 

A katónaelszállásolási díjból .891 
koronával kevesebbet osztottak ki s nép 
közt, mint megillette volna. 

- • $ik azok, akik a pénzt visszatar
tották ? Miért? Ezen kérdésekre várjuk 
a választ, ebben az irányban folyik a 
vizsgálat. . 

A lakosság a karakóiaktól tudta 
meg, hogy mennyit kell kapni és csak 
ezután kezdtek kutatni, majd zúgolódni 
míg néhány képviselőtestületi tag a fő
bíróhoz fordult orvoslásért. 

A vizsgálat megejtése alkalmával 
nem tudódott ki semmi. A pénz mint 

felesleg a pénzszekrényben volt. Miért 
feküdt ott a pénz? 

Ha véletlenül nem jönnek össze 
a karakóiakkal, kiosztották-e volna a 
pénzt? Mindenesetre hálával tartoznak 
a karakóiaknak egyrészt, mert felvilá
gosították őket, másrészt mert tanul
hatnak tőlük— 

.A karakóiak* büszkék is lehetnek 
arra, hogy a jánosházaiak oda mehet
nek tanulni, de arra is, hogy náluk 
nem fordulnak «lő ily dolgok. > 

Sodorna és Gomorát látjuk. Már 
szégyeljük magunkat, hogy egyébbről 
sem szólhatunk, mint a corrumpált vi
szonyokról. 

" Kedélyes állapot uralkodik mégis 
ott a városházán! 

Nem hisszük, de gondoljuk, hogy 

a városházát darázsfészeknek tartják 
egyesek. Nem mernek belenyúlni. 

Félre a gyávasággal! 
Elérkezett az^dö7 Y tisztító mun

kához. 
Söprés alkalmával eleinte nagy a 

por, de ha leül lep szik, megtisztul a 
levegő, veleegyütt azon helyiség is.ahol 
a söprést végezték. A vizsgálatot ki 
kell terjeszteni visszamenőleg 3—£ 
évre, mikor katonaság volt Jánosházán 
elszállásolva. 

Meg kell tudni, vájjon kiosztották-e 
akkor is a pénzt? 

. Bűnhődjenek a bűnösök. 
- A karakóiak a markukba nevetnek 

most. 
A vízsgá'at alatt, aki himelt-hámolt, 

de igazolni nem tudta magát, annak 
nincs ott helye.' A városházi klikket 

S i ó . 
~"{Vene« elbeszélés.) —-

Irta: Kin L i i t l i . 
Feljött a kedves hold a csillagos égre. 
Mosolygón, vidáman tekint a vidékre. 
Milliónyi csillag világit az éjben, 
Az egyik vakítón, a másik csak gyéren. 
Csendes az éjszaka, minden olyan néma, 
Még a falevél is alig mozdnl néha; 
Nem zavarja az éj néma csendjét semmi, 
Ember is, állat is elment már pihenni. 

Csak a szép Balaton sima tükörében. 
K i d * * ífyínpháinak táncoló körében 
Fürdik a szép Sió, Balaton tündére, 
Ében fürtéit eresztvén keblére. . . ^ 
Miként, deli ifjak szerelem lázában, 
A csillogó habok oly szelíden lágyan 
Övezik derekát — Sió pedig szépen 
Játszadozik velük aranyos kedvében. 

De ime! hirtelen kiszökik a partra 
Dtánna a nymphák táncoló csapatja; 

Bánatosan zugnak a habok utána; 
.Szép Sió maradj i t t . - De minden hiába, 
Most már csak a zöld füvek s illatos virágok 
Élvezik szerelmét a tündér leánynak: 
Csókolják édesen harmatos kis lábát, 
Reá pazarolván illatuknak árját — 

A merre csak jár Balaton tündére, 
Minden virág vágyik édes szerelmére, 
De őket is szint ugy miként a habokat 
Elhagyja s azután másokat csalogat . . . 
. . . Igy mulatva Sió nymnhái körében 
Ekkép szól hozzájuk pajzán jó kedvében: 
• Kedves szép nympháim, hozzatok hársvizet 

^ # e k » locsoljátok ébenszin lurtimet< 

És hoznak a nymphák Bakony erdejéből 
Illatos hársvizet a fák leveléről; 
Sió ében haját locsolgatva véle, 
Igy szólanak hozzá: • Balaton tündére, 
Ha ébenhajadnak csak egyetlen szálát 
Egy deli ifjúnak ajándékul adnád, 
Az a te szivedtől el nem szakadhatna, 
Szerelmednek lenné mindörökre rabja.« 

Ezen szavak után kedves táncot rakva. 
Ellebeg a nymhák tündér csapatja; 
Lemerülnek a szép Balaton mélyébe, 
Sió pedig megyén Bakony erdejébe. . -
Nyájas ziszegéssel üdvözlik a lombok, 
A szellő fülébe szerelemről suttog, 
A hova csak lelép parányi kis Iába, 
Édes csókot nyomnak a virágok rája. 

Sió a szép tündér gyönyörködve nézi 
Hogy a szép természet munkáját mint végzi, 
Gyönyörködik lelke a szép csillagokban, 
A bárányfelhőkben a mosolygó holdban, 
Repke gondolati messze viszik lelkét, 
AranyóSfTÖn?hal szövi mi«||ea tervel. '"* 
"Ahogy igy elbójyong, az erdő mélyébe 
Deli ifjú: Alár, közeleg feléje . . . . 

— Ébenháju leány — mondja szerelmesen — 
Szeretlek tégedet, fogadd el szerelmem, 
Alár vagyok, fia hatalmas Kantárnak, 
Bakony erdő öreg varázslójának . . . 
Feleszmél a tündér, e szavakat hallván, 
A szerelem édes mosolyával arcán, 

hornyolt tetőcserép-gyára Jánosháza. Számos elismerő 
Ál levél és kitüntetés. Állandóan kapható: I. rendű tégla 32 K. 
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netn megtürDi kell, hanem el kelL se
perni, hogy kö se mutassa helyét. 

Uj órabérekét, de önzetleneket! 
Mi mindig félemeljük szavunk, ha 

tisztító mnnkárölj reformalásról, ujitás-
rói van szó. Sajnos, eddig Kassandra-
ként beszéltünk a néphez. 

Az események nekünk adnak iga
zat, reméljük, hogy szakítanák az edf 
digi »ej ráérünk arra ínég* politikával 
és a cselekvés mezejére lépnek. 

Most cselekedni kéli, de erélyesen! 

T 

A debreceni munkáskertek. 
Debrecenben, ebben a színmagyar 

városban, ezelőtt- három esztendővel 
egy lelkes debreceni polgár —- megér
demli, hogy a nevét is ideírjuk: Szántó 
Győző —t a munkásság érdekében egy 
nagyon üdvös intézménynek rakta le 
alapját, a debreceni munkáskertekét.Az 
igyekezet három esztendős kitartó mun-
kával nagyobb fejlődésnek is indult. 
Ugy kezdte a dolgot, hogy Debreczen 
városától tizenöt hold földet bérélt és 
azt százötven parcellára osztotta be. A 
legkisebb parcella háromszáz négyszög-
méter volt, a legnagyobb hétszáz négy-
szögméier. Nem szólaltatott meg semmi 
harangot Előbb legyökerezlette az első 
munkástelepen a fákat, cserjéket s mi
kor a dalosmadár rakott fészket az elő
varázsolt szép kerttelepen,; — akkor 
szólította fel a debreceni munkásokat, 
hogy alakítsák meg városukban a •Köz
hasznú Munkáskertek Egyesületét* — 
és foglaljanak el mindjárt a magukénak 
egy elkerített kertet. Mintha csak isko
lásgyerekeknek vajaskenyeret kínálná
nak, jelentkezett is a sok-sok munkás
ember, akiknek legboldogagb. álma egy
szerre megvalósulni ígérkezett. 

Mindjárt kétszáznegyven kis kert-

Karja ölelésre nyílik akaratlan, 
Mire oda szökik Alár —s csókja csattan. 

— ífju, lángszemedben bódító varázs ég 
S ha nem oltja semmi szerelmednek tüzét, 
Hozz nekem naponként bakonyi hársvizet, 
Hogy avval locsoljam ébenszin fürtimet . . . 
— Fogadom tenéked — mond az ifja rája. 

i jén szeretettel csüggő családos ember 
I lépett be' ebbé az egyesületbe. Most 
' három év mulya több ilyen munkás-, 

kert van Debrecenben. Ilyenek: a Dé
libáb, Árpád, az Atilla, a Csokonai, a. 
Lilla és a Petőfi-munkáskerttelep.Minden 
egyes kert élő sövénnyel van elkerítve, 
van kútja^mindea telepen ván külön 
gyermekjátszó-tér, ezek bár be vannak 
fásitva. A fákat Debrecen város ingyen 
adományozta. . 

És mi ezért a boldogságért a fi
zetség ? 

Azokért a munkáskertekért, amik 
a városhoz közel vannak, négyszögmé
terenként két fillért, amelyek _ messze 
vannak azokért a bérlők egy fillért^ fi
zetnek. Mivel a legnagyobb telep 700 
négyszögméter nagy, nem valami nehéz 
mesterség kiszámitani, hogy ezekért a 
bérlők tizennégy koronát fizetnek. Él 
mit termesztenek rajta ? Azt, ami a 
debreceni piacon kedves csemege, ke
lendő portéka. Minden telepnek van 
kértgazdája, választmánya, csősze. A 
derék egyesület már azzal foglalkozik^ 
hogy egyesületi házat fog épifehi,ebben 
lesz olvasószoba és könyvtár is. 

Magyarországban egyedül áll éz az 
intézmény. Még Debrecenben is csak a 
bölcsőkorát—éli és --az újszülött most 
kezd csak a maga lábára állni, hogy 
első bátortalan lépéseit megtegye, hogy 
járni megtanuljon és mégis a.legörven-
detesebb tapasztalatokat szerezték meg 
már is. 

Miket tapasztalnak ? . 
| Eddig a debreceni munkásság, 
i tiszteiét, becsület, de általánosságban 
i elmondható róla, szórakozását abban 
S találta, hogy a lelkét butító, a testet 
' megölő pájinkát fogyasztotta, mikor a 

napi munkája véget ért. Tudnivaló.hogy 
oly nagy városban, mint Debrecen,igen 
sok földműves munkásember áll be 
gőzmalomba, raktárakba, a légszesz-' 
gyárba;, dohánygzárba és egyéb efajta 
gyárakba munkásnak. Meg is van ott 
a napi keresete, de lelkében visszasó
várogja a délibábos termőföldet, a ka
lásszal — ékes rónaságot — és 
ezeknek az embereknek valóságos lelki 
gyönyörűség, hogy a gyári port letö
rölve, kimehetnek a maguk kis kért
jébe kapálni, öntözni, nyesni, szemezni, 
oltani, virágillatot szagolni, madárdal
ban gyönyörködni, azt folytatni, amit 

T : ^zft iH.fiur-4ta«ttne^imi^^^ éáé^ak^űa^íeit 
•íme vedd hajamból emez ébcn-szálat,^ • 
Oh tartsd meg- szerelmem édes zálogának. 

•Eltűnik a tündér e szavakat mondva, 1 

Alár meg elmereng messze elbolyongva. 
Mig a szerelemnek bódító varázsa 
Álmot, borit_végre_szeme pillájára. 
Mély álomba merül, édes szép álomba; 
Tündérek s angyalok közt játszik mulatva, 
A szerelem- édes rózsás ligetében - • 
Átkarolva Siót boldog szerelmében . . . 

kezdettek. És Debrecenben épen ugy 
van, mint a külföldön. Ahol ilyen mun
káskertek létesültek," ott a bérlők egé
szen elszoktak a korcsmától, a léha 
mulatozástól és az egész családjukkal 
tavasztól késő őszig minden munkánki-
vüli időt a maguk kis kertjében töltik, 
mert hát nemcsak hasznos, hanem rend
kívüli gyönyörűséget adó nézni a farü
gyek feslésétől, annak virágkoronába 
való öntözését, valameddig a termő fa, 
a fejlődő növény nem nyújtja a meg
érett gyümölcsöt annak, aki ezért a két 

'keze munkájával fáradozott. 

De hát vasárnap! Akkor a mun
kás az egész napot kint tölti. Majd az 
egyesületi házban lesz mindenkinek 
alka'ma é'élét megmelegíteni. Most még 
nyárson aütik_s_ szalonnát és ás apró 
gyerekek kipirult; örömtől sugárzó arca 
a parázs mellett beszéli a szülőknek, 
hogy szép ez az élet, csak. okosán kell 
használni. 

De szeretnénk, ha cikkünket ha
zánk nagyobb városaiban az érdekélt 
munkásnép elolvasná! De szeretnénk, 
ha minden városnak lenne egy Szántó 
Győzője, aki kitartással, a munkásság
hoz való jóindulattal és érző szívvel 
megmutatná, hogy miként lehet a vá
rosi munkásnépnek a legszebb szórako
zást, gyönyörűséget nyújtani, hasznukra 
lenni és egészségük javára is szolgálni? 

Azzal az óhajtással végezzük sora
inkat, hogy amit Debrecenben oly si
kerrel megkezdték: a munkáskertek lé
tesítését, — folytassák minden oly vá
rosban, ahol a mezei munkásnépbőt 
ipari foglalkozásra tértek lelke vágyában 
él az, hogy egy kis földön, a maguk 
kis kerjében áshassanak, kapálhassanak, 
olthassanak, szemezhessenek, ahol sze
retnék a gyári munka zakatoló zaja 
helyett madárdalt hallgatni és virágok 
illatát élvezni! 

A N G 0 L-K 0 R 
tönkre fogja tenni az Ön gyermekének egész
ségét, ha nem tesz ellene gyorsan valamit. 

SGOTT cmtuilolai EMÜLSIŰ-ia 
megszünteti az angolkórt, megerősíti a cson
tokat és egészséges hússal borítja azokat. 

— -Azonfelül, és »z az, amit tapasztalt szü-
^ lők teljes értékszerint meg 

tudnak becsülni, — semmi ne
hézséggel nem jár a kis szen
vedőt . rábirni arra, hogy a 

S C O T T - f é l e EMU L S I Ú t 
bevegye," mert kellemes, tej
feles ize van. A gyermek meg
emészti, még ha a tejet sem 
tűrné. 

A SCOTT-féle EMULS1Ó 
a legkiválóbb. 
Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér. 

.. Kapható minden gyógytárban. 

V-f-1-
I P ! • í 

Az Emuisió 
vásárlásánál 
a SCOTT-
féle módszer 
védjegyét — 
a halásx.t_— 
kérjük figy e-1 

lembe venni. 

ElAiüöm lelkemet a végtelenben 
..Munkálni-láthatatlan, mint a Szellem, 

Mely a vizek fölött lebeg, 
Hogy, láthassam minden parányban, 
S élhessek örök tisztaságban, 
Magamtól mindent elvetek. 

Átöntüm lelkemet a,^esillagégbe, 
Merüljön alakom a iemmiségbe, 
Csupán másokban éljek én! 
Csak minden szívben én dobogjak, •—. 
Csak minden szemben én ragyogjak 
És mindent üdvözíteék én! _ 

•r, Komjáti Jenő. 
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H e t i k r ó n i k a . 

A függetlenségi U r Oitffy mellett. 
A celldömölki függetlenségi kOr folyó hó 6-án 
tartotta évnegyedes rendes közgyűlését. A 
közgyűlés iránt, melynek szürke tárgysoroza
tában a választmány megválasztása szerepelt 
szokatlanul nagy érdeklődés mutatkozott A 
napirend letárgyalása után a kör elnöke szóvá 
tette a mai politikai helyzetet és különösen 
a bekövetkezendő képviselőválasztásokra .való 
tekintettel azt a körülményt, hogy jóllehet a 
képviselőház még feloszlatva sincs, a képvi
selőválasztást megelőző mozgalom már folya
matban van és a választók állásfoglalása a 
kerületben kezd kialakulni. Miután ily körül
mények között szükségesnek jelezte, hogy a 
jelölt személyére nézve a kör is állást foglal
jon, indítványozta, hogy a kör dr. Ostffy La
jos jelöltségét támogassa. Az indítványt a je
lenvolt tagok lelkesedése nagy többsége alig 
egy-két tag ellenzése mellett emelte határo
zattá. A körnek éz az állásfoglalása Ostffy 
győzelmét hatalmas lépéssel viszi előbbre, 
mivel nem jelent kevesebbet, minthogy a cell
dömölki vasutasok és a polgárság jórésze is 
Ostffy mellett sorakozik. 

Képviselői jelölés. Kiss Sándor káldi 
plébánost a tárvári kerületben képviselőnek 
jelölték. 

Biróválasztás Pálián. Szerdán délután 
volt Pálfán a biróválasztás, amelyen Nagy i tézkedett 
Jánost nagy többséggel megválasztották. 

A vármegye közgyűlése. A vármegye 
előadói kara Herbs Géza alispán elnöklete 
alatt a hél egyik napján állapította meg a 
február~21'iki megyei közgyűlés tárgysoroza
tá t A közgyűlés tárgysorozata ezúttal nagyon 
rövid. Mindössze közel 100 tárgy szerepel a 
közgyűlés napirendjén. A fontosabb kérdések 
a vasúti pótadó megszavazása, a kormány 
bemutatkozása és a lemondott miniszterek 
búcsúlevelei, ezenkívül több apróbb jelentő
ségű tárgy szerepel a közgyűlésen, melylyel 
egy nap alatt feltétlenül végezni fog a tör
vényhatósági bizottság. 

Verekedés Nemeskereszturon Hiába, 
az asszonyok asszonyok. Ha nem a nyelvük
kel, akkor mással veiekeszilek. Csiki Rozáliát 
egy bottal Rozsos lika megtámadta és jól 
helybenhagyta. Hogy miért történt ez, a sér
tett fél .nem tudja. Az egész dolognak a bí
róságnál leáz a folytatása. 

A mai tárcánk. Egy keszthelyi borbély 
remek művéből hozunk mutatóul. A verselése 

ságok szerint csoportosítva ezek a halálese
tek a következőkép oszlottak meg: Baranya
vármegye 89, Pécs városi 19, Fejérvármegye 
68, Székesfehérvár városa 13, Győrvármegye 
29, Győr városa 15, Komáromvármegye 66, 
Komárom városa 4, Mosonvármegye 41, So-
mogyvármegye 121, Sopronvármegye 80, 
Sopron városa 12, Tolnavármegye 72, Vas
vármegye 141, Veszprémvásmegye 70, Zala-
vármegye 131. 

A természet óriási _ szolgálatokat tesz 
az emberiségnek, amennyiben sok betegség 
ellen szolgáltatja a~ segitöszereket. Egyike a 
tenger által nyújtott legjobb szereknek a 
csukamájolaj, melynek hátránya azonban az, 
hogy nagyon visszatetsző ize vau. A 'Scott-
féle Emuisió' formájában azonban a csuka
májolaj is jó izü és könnyen emészthető, 
akár csak a tejfel; a csukamájolaj összes 
gyógyerejű tulajdonságai a -Scott-féle Emul-
sió'-ban nemcsak, hogy megvannak, hanem 
még- sokkal hatásosabbak is. Egy házban sem 
szabad hiányoznia a >Scolt fé\e Emulnio<-
nak. Kapható a gyógyszertárakban. 

A vonatkéséa ellen. Hierónymi Károly 
kereskedelmi miniszter intézkedett, hogy a 
vasutak személyszállító vonalain előforduló 
késések lehetőleg kiküszöböltessenek. E ké
sések nemcsak az utazóközönségre kellemet
len, hanem kivált a gyorsvonatoknál még a 
kisebb késés is a teherfergalom rendes lebo
nyolítását károsau befolyásolja. Egyúttal in-

a miniszter az iránt is, hogy a sze-
[ mélykocsik tisztántartása tekintetében a kö-
I zönség Jogos kívánságait teljes mértékben 
! kielégítse. 

Vetőmag besterzése. Mint értesülünk, 
! uj termésű lucernából az idén közel sincs 
• annyi, amennyi szükséges. Sok felől fognak 
! azért olyat ajánlani, mely régi maggal és 
| értéktelen Turkesztinával lesz keverve. Répa-

magból szükségletnek alig termett egyharmada. 
Hogy mi mindent fognak megpróbálni csira
képes, fajazonos répamag gyanánt eladni a 
gazdáknak, arról sokat lehetne irni. Ily kö
rülmények között óriási fontossága van a vé
dekezésnek,-mely első sorban abból áll, hogy 
ne induljanak a látszólagos alacsony árak t 

után, hanem ügyeljenek az áru minőségéré. 
Ugyanis a magas árak minden esetre arra 
késztetnek egyes magelárusitókat, hogy régi, 
csfraképtelen mag hozzákeverésével alacso
nyabbra szállítsák le az árt s igy temészete-
sen az értéket is, miáltal olcsóbb árakat 
szabhatnak. Ezért ajánljuk, hogy gazdáink az 
idén a legmesszebbmenő garanciát kössék ki 

gyó ké9d Jánosházán. Hagyo
mányos szokás, hogy nz emberek húshagyó 
kedden egyet mulatnak. Még egyszer és utol
jára felöntenek a garatra, mert ezután követ
kezik a hosszú böjt és a mulatságok vége. 
Ez éjjel is hangos szóval vonult végig a Fő
utcán egy mulató csapat és az ablakokat 
sorba beverte. Hogy kik vohak a garázdáiko-
dók, majd a rendőrök kikutatják. 

A tfldÖvész pusztítása hazánkban. 
A belügyminiszter jelentése szerint 1907-ben 
Magyarországban tüdővészben elhalt 68.125 
egyén. A magyar birodalomban 1909 június 
havában gümőkórban elhalt 6259 egyén. 
Ebbből a Dunántúlra esik 978. Törvénvliató-

Arany Jánosra emlékeztei (Keszthelyi H i r | a r l__mLj ;aT ' l n i " i K' i k r T , i nttiitS^miHÍéiMs "B<wgáW hjaixifránvt^v^rbejsMnek, —• .Azt 
sánáI s különösen a külföldi cégektől követel
jék, hogy szavatoljanak a magyar mezőren
dőrségi törvények szerint, külömben nem 
lehet tőlük kártérítést kapni. Hogy azonban 
eleje vétessék a sok kellemetlenséguek és sú
lyos károknak, legajánlatosabb hazai céget 
igénybe venni mint p. o. a közkedvelt Mauth-
ner Ödön cs. és klr. udvari magkereskedését 
Budapesten, mely cég becsületben áll fenn 
már 36 éve és különben is be van igazolva, 
hogy a Mauthner-féle magvak a legjobbak és 
azokban még soha senki sem csalatkozott 

'Szegény katonák A póttartalékosokat 
behívják azért, mert a hadügyminiszter Ma
gyarországon a szokásos időben nem soroz

ta Ihat. Elrendelte, hogy az 1908-ben sorozott 
korosztály 1912. évi december 31-ig bentar-
tassék, a ki nem képzett póttartalékosok 1910 
évi októberben behivassanak s kiképeztetésük 
után szolgálatban tartassanak, hogy a decem
berben szabadságolandókat pótolják: Az októ
berben kiszolgált katonák szabadságolása te
hát csak decemaer 31-én kezdődik. 

Egy milliárdos leány adat gyáros. 
Amerikában a liires Morgán milliárdos leánya 
női blúz gyárat alapított, mert arról győző
dött meg, hogy az amerikai bluz-gyárakban 
a munkásnőket zsarolják. Ő hát kevés ha
szonra dolgozik, a munkásnöit jól fizeti. A 
gyar nagyszabású ipari vállalat, harminc mil
lió korona az alaptőkéje s ezt a rengeteg 
pénzt Morgán kisasszony, meg a milliárdos 
barátnői adták össze, ",• -

Keresztények Japánban. Sokat beszél
tet magáról ez a hirtelen naggyá lett ország, 
alig van nap, hogy ne jönne hir a távol ke-, 
leiázsiai sárga birodalomból. De arról rende
sen hallgatnak, hogy a nagy állam népe bál
ványimádó pogány vallást követ A legújabb 
adatok szerint Ötven millió japán közt 150 
ezer keresztény találtatik. Régi hitökhöz csö
könyösen ragaszkodnak. Nem. kell nekik a 
nyugati népek mivelt hite. 

110 éves választópolgár. Angliában 
most zajlottak le a képviselőválasztások. Egy 
vidéki városban a szavazó urnánál megjelent 
egy töpörödött öreg ur is, aki most ép 110 
éves, de azért érdeklődik hazája sorsa iránt 
Edvárd király sürgönyzött az ö legidősebb vá
lasztópolgárának s gratulált neki a száztíz 
évéhez.-

. Asszony, mint hajóskapitány. A nők 
egyre több olyau hivatást hódítanak meg, 
amelyeken eddig csak a férfiak uralkodtak. 
Van már női ügyvéd, orvos, kocsis, chauffeur, 
aviatikus, karmester, asztalos, bankigazgató és 
igy tovább. Newyorki jelentés szerint ott egy 
Foote Tamásné nevű asszony most tette le 
sikeresen a hajóskapitányi vizsgát Footené 
nehéz kérdéseket kapott a raathematikábói, a 
földrajzból, a csillagászatból meg a rokon 
szaktárgyakból, de mindegyikre jelesen felelt 
és ezzel jogot szerzett arra, hogy mint kapi
tány vezethessen hajófc-—-— 

Orvosok, tanítók. E két faktor igazán 
megérdemli, kik a nép jólétének előmozdítá
sán fáradoznak, hogy velők is törődjenek 
Sopronvármegye közgyűlésének tárgysoroza
tába föl van véve, hogy az orvosok és taní
tók az á l l a m vasú lakon féláru-jegy váltására 

hisszük, Hieronymf miniszter majd meg is 
— ígéri. Éljen az egyenlőségi 

A hollandi királynő citromfurdöje. 
A hollandi királynőnek csodásan üde arcszíne 
van, mely mindenkit meglep, de csak kevesen 
tudják, hogy a fiatal királynő arcát egy külö--
nös »recej5t« szerint kezeli. A fürdővízbe Öt
hat citromnak a levét kell facsarni, egy bi
zonyos illatszert kell hozzáadni s kész az 
ifjitó viz. Ezt a receptet különben, mely jóideje 
titok volt, Hollandiában már mindenki ismeri, 
s majd minden úrinő ily vízben fürdik. — 
Ez a kis hir jó reklám az olasz citromnak; 
csakhogy van ám más üdítő szerünk is, ez a 
rendes, munkás élet és az egészség ápolása. 
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A drágaság Amerikában. Ismételten 
Tolt már-arról szó, hogy az Északamerikai 
Egyesült Államokban drágái az élelmiszer, 
hogy a hos> már Kubából importálják és 
hogy már arról gondolkodnak, hogy mi mó
don lehetne a bajon segíteni. Egy kivándor
lóit iparos ismerősünk, hazánkfia, Írja most 
nekünk, hogy a baj annyira tűrhetetlenné 
vált, miszerint — tekintettel az általános 
drágaságra, legközelebb a kongresszus elé 
javaslatot terjesztenek a legszükségesebb 
élelmicikkek vámmentes behozatala érdekében. 

Tanulságos mondások (Aforizmák.; 
Fitos Vilmostól. 1. A hiúság az önismeret 
hiánya. Aki mindig tükör előtt áll, sohasem 
láthatja a maga árnyékát 2. A tükör sem 
képes teljesen fölmutatni, a fátyol teljesen 
eltakarni a valóságot Valami itt is, ott is 
fOnmarad, hogy lelkünket -betöltse csodás sej
telemmel. 3. Az Ökörnek düs legelőre van 
szüksége. Aki sivatagon akar megélni, az 
oroszlán legyen. 4. Aki csak utánoz, sárból 
teremt embert, de lelket nem lehel bele. 5. 
A legtöbb ember annyi mindent művel az 
életben, hogy nem jut ideje Önmagát művelni 

Tenyészállatvásár és gépUálitás lesz 
Budapesten február 27. és 28. napjain, mely 
nagyon sikerültnek ígérkezik. Már most fel
hívjuk arra gazdaközönségünk és iparosaink 
figyelmét, annál inkább, mert a rendező bi
zottság mindent elkövet arra nézve, hogy a 
látogatók teljes megelégedéssel, ujabb tapasz
talatokkal és tanultsággal megrakodva térje
nek vissza. A bejelentés már két héttel ez
előtt megindult s ebből is kitűnik, hogy a 
nevesebb tenyésztők és a kiválóbb gépgyáro
sok nagy érdeklődéssel viseltetnek a kiállítás 
iránt • . . ^ 

A fehér harisnyák újjászületése. Pa
risból írják, hogy az eddig divatos fekete ha
risnyák csillaga immáron letűnt a divat egéről, 
ügy látszik, hogy a párisi szép asszonyoknak 
nincsen ínyükre, hogy formás bokáikat, az 
eddig ugy kedvelt fekete selyemharisnyakba 
bujtassák és valóságos akciót indítottak a 
fekete harisnya ellen. Egyideig a tarkákat 
akarták meghonosítani, de ez ellen tiltakozott 
esztétikai érzéke a hölgyeknek és — férfiak
nak. Most — mint irják — uéhány divatot 
csináló elegáns párisi dáma felszínre hozta a 
fehér selyemharisnyákat, amelyek már meg 
is jelentek diadalmasan a divatüzletek kira
kataiban. A hosszú fehér selyemharisnyákra 
apró tarka virágok vannak .hímezve. „Szóval 
a WW haiisnyaJü fugju g]«Wii • lek ötét és 
pici virágaival ezentúl ö fog szerelmesen si
mulnia karcsú bokákhoz. 

Nekünk ugyan mindegy . . . 

Elejtett beszédek. 
A. Hallom üdülni mégy, Odűlni! 

igen barátom, még hozzá 2 hónapra. 
A. Ne mondd, lehetetlen. 
B. Tudod, elfáradtam az igazságért váló 

küzdelemben. Az idegeim megviselte az a 
tudat, hogy a szegényt legtöbbször lehet t i 
porni, annak a vérét szivni, — megtorlás 
nélkül. Megyek pihenni egy kicsit 

A. Azért ne hagyd el a szegényeket, 
csak védelmezd őket tovább is. 

Ü z l e t m e g n y i t á s . 

A. Most örömmámorban úszik Juda'és 
Israel. ^ 

B. Miért? 
A. Nem is tudod? 
B. Nem én! *7 —4 

A. A szerkesztő Szegedre megy kedé
lyeskedni néhány* hétre a fogházba, igy az 
éles tolla pihenni fog. -

B. Ez dicsőség. Nincs az a kitűnő vivó 
aki mindig sértetlen marad, ha szembe áll az 
ellenfelével. 

A. Bosszul paríroztál? 
B. Tudód a "tolvaj, a gyilkos, a betörő, 

sikkasztó, zsaroló, hírhedt csaló, börtönt fegy
házat kap, de ezek sem mindenkor, mert a 
ravaszsággal kisiklanak a büntetés alól. Sajtó-
és párviadal vétségért fogház jár. 

Ez nem szégyen.' Hányszor hallottam, 
láttam, mikor az emberek ujjal mutogatták 
egyik vagy másik emberre, mondván: 

•Nini ét még az utcán mer járni, ez a 
hires vérszopó vamptr. Nincs annyi hajszála, 
ahány embernek nyakába a koldustarisznyát 
tetette, könnyen ruházkodik, az elsikkasztott 
összegből jut arra elég.• 

Vagy egy másikról gúnykacajjal emle
gették: > Hisz ez nem is ember, nincs is em
berformája, de médiumnak jó Darvinteoriájá-
hoz, földhöz tapadt koldusfamiliáhól szárma
zik, ma vagyonos. Mily Utón, mily módon; 
miként jutott a vagyonhoz, senki nem tudja, 
csak találgatja. 

A. Lám, az ilyenek szabadon járnak az 
utcán, pedig ezek a társadalom rákfenéi. 

B. Ki tudja, hogy zsaroltak és foszto
gattak is? 

A. Ez a földi igazság. 
Tüske. 

A n. é. közönség tudomására hozom, 
hogy Jánosházán, Horváth Sándor liszt-
kereskedő szomszédságában 

órás- és műszerész-üzletet 
rendeztem be, hol is mindennemű zsebóra-, 
fali, inga-, skot- sti>., úgyszintén 

t o r o n y ó r á k 
javítását, valamint azok ujja készítését, avagy 
régi órák átalakítását eszközlök, továbbá el
fogadok javításba mindennemű legkényesebb 
természetű orvos- és műszaki gépekel és 
villanyfölszereléseket legpontosabban, a n. é 
közönség teljes megelégedésére. 

Gyakorlatom részben itt, részben a kül
földön, Svájcban szereztem 30 éven keresztül, 
úgyannyira, hogy képes vagyok a legújabb 
technikai vívmányok legkényesebb igényeinek 
is eleget tenni. 

Ó cs. és kir. Fensége József főherceg 
! ur as 1900. évben as alcsnti kastélyban 
! előforduló összes órajavitások megbízását 
I is kiérdemeltem, továbbá számos elismerő 
| hatósági bizonyítvány van kezeim között, 
! melyek tanúságot tesznek szakavatottsá

gómról, miért is mázamat a közönség szíves 
pártfogásába ajánlva, maradtam 

kitűnő tisztelettel: 

Hermann Pál utóda 
órás- és műszerész. 

Egy újonnan épült, adómentes 
ház a Dukai-utcában, szép 
udvarral és gyümölcsössel 

e l a d ó . 
Bővebb értesítést ad HORVÁTH KÁROLY 

tulajdonos a Kaszinóban. 
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L J i iock£ognac M e d i í k a l 
szavatolt valódi borpárlat 

Camis és Stock 
gőzpároló telepéből, BARCOLA. 

Bor, pezsgőhöz a legjobb ital 
magyarországi.főraktár: Bpest, V. Zoltán-u. 10 | ^ ( f i H f t l 

Egyedüli C o g n a c-gözfőzödé állandó 
hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 

K a p h a t ó J á n o s h á z á n : ., 

S I N G E R N Á N D O R ü z l e t é b e n . 

EnagaaBHagg^ 
Nyomatott Dinkureve Nándor viilanyeróre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


