
17. évfolyam. 1810. február h é ^ 8 r ~ 8. s í im . 

e s 
Társadalmi és helyiérdekű hetilap. 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre 
Félévre 
Kegyedévre 

Kiadja: a •Jánosháza és Vidéke 
•kiadóvállalat. 

8 korona 
4 korona 
^korona 

lapj 

Dr. MARTON ADOLF 
felelős szerkesztő. 

A lap szellemi részét illető közlemények és 
előfizetések a szerkesztőséghez intézendők. 

Megjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg

egyezés szerint közöltetnek. 

A sertéspiaci fatelep. 
A képviselőtestületnél folyton izga

tottak a kedélyek, van valami a leve
gőben, amiért oly nehezen tudnak va
lamely üdvös, hasznos, Jánosházára 
nézve előnyös ügyben, dűlőre jutni. 

Minden téren stagnálást tapaszta
lunk. Mem akad senki a képviselőtes
tületben, aki oly zászlót ragadna a ke
zébe, amelyre ez volna irva: Előre? 

A szereplési, feltűnési viszketegsé-
ge' látjuk majd az egyikben, majd a 
másikban. 

önzetlenséget, a község érdekeinek 
az előmozdítását vajmi ritkán látjuk. 

Nemtörődömség minden vonaton. 
Ha a képviselőtestület Jánosháza 

fejlődésére volna tekintettel, megenged
hetné, megtűrhetné azou szük helyre I 

beékelt, beszorított sertéspiac melletti 
fatelepet? 

Város közepén, forgalmi, szük he
lyen — fatelepnek nincs helye, tüzren-
dészeti és közlekedési szempontból. 

Ugy halljuk, hogy azon fatelep 
tulajdonosának engedélye sincs arra a 
helyre, de a képviselőtestület azért át
engedi. 

Nekünk teljesen irreleváns van-e 
engedélye arra a helyre, vagy nincs? 

Annak a fatelepnek nem ott a 
helye, hanem a városon kivül. 

Vagy a képviselőtestület azért oly 
elnéző azon fatelep tulajdonosa iránt, 
mert az Jánosházának mint kereskedő 
hirt, dicsőséget szerzetté 

Mi Jánosháza történelmét lapozgat
tuk, oda nem irts be Klio azon 
kereskedő nevét. Bennünket nem érde
kel egy kereskedő múltja, sem a jelene, 

még az sem, hogy a Kemenesvidék 
mennyit foglalkozott vele. 

Bennünket az érdekel, amit János
háza érdekében keresztül vihetünk. Egy 
modern ember ha meglátja azon fatele
pet, azon kicsi szük helyen,' nem azt 
kérdi, hogy kicsoda az a kereskedő, 
akinek ott van azon telepe, hanem azt 
kérdi, hogy micsoda képviselőtestület 
lehet itt, amely azt megtűri. Ha tisztitó 
munkához kezdtek, akkor kezdjék meg 
ott, ahol már égetővé vált, ilyen a — 
fatelep. 

„Csak az erőtlen csügged, az erős 
megállja". . 

Aa én sajtóperem. 
„Aki ajándékot ad, Lelencet kap!" 

Volt a szállóige Jánosházán. 
Minden ember, akinek van érzéke 

a humánus intézmények iránt, megbot
ránkozva vett erről tudomást. 

A kis lakatosinas. 
Irta: Bibll Liuléai. 

Urí szőlők gyermeke Volt a kis lakatos
inas. De hát jobban szeretett forni-faragni, 
mint a latin igéket conjagálni, vagy a görög 
classiknsokat deklamálni. 

És mert okos ember volt a kis lakatos
inas édesapja; szive szerint mehetett előre 
az életbe. , 

Ostoba előítéletek* nem gátolták, hogy 
olykép boldoguljón, ahogy hajlama kívánta. 

Sohasem hallotta ijésztegetés gyanánt 
a ferde életfeÍfogás*jelszavalt: ha nem tanulsz 
inasnak adlak. — 

Családjának nem volt divat a gyerekekre, 
ha nem éppen fényes iskolai bizonyítványt 
vittek haza, mérgesen rákiabálni: takarodj 
inasnak ! 

Bárcsak belátnák már a szülők, hogy 
mily helytelenül cselekszenek, midőn hasonló 
kifakadásokkal elriasztják gyermekeiket a 
isztes iparospályától és a becsületes kézmű-

t — . ' i -

vességet már jó előre, mint valami megvetett, 
lealacsonyító foglalkozást állítják gyerme
keik elé. — 

Bizony nem volna annyi szerencsétlen 
proletár a világon, kik mindmegannyi szárnya
szegett, képzelt ganiek, bukdácsolnak az 
életküzdelmek zavaros hullámaiban. 

A kis lakatosinas büszkén viselte kék 
munkás zubbonyát. Ez a kis kék zubbony 
különös tisztelet tárgya volt a család előtt: 
mint jelképe a szorgalmas munkának; szent 
lobogója a tisztes iparnak. Szorgalmasan és 
örömmel jár a műhelybe, hol nagy kedvvel 
furt, faragott Ügyes volt a kis lakatosinas. 

._ De mint kedves, szelíd fiúcskát, játszó 
pajtásai szerették s ha szabad idejében a 
lapdazó fiuk közé vegyült, nagy örömmel fo
gad ták: i t t jön^-kiaJakatosinasf és^ tiszte-= 
lettel néztek kék munkás-zubbonyára. 

Népszerű volt a kis lakatosinas. 
Mikor a munkából hazament, édesapja 

szeretettel simogatta meg szurtos arcát' s 
mindig volt egy kedves szava hozzá: jól van 

fiam, szorgalmas légy, ,ho |r--derék' rW6ér 
jváljon belőled. 

De legjobban édesanyja szerette. Ha 
kis munkás-zubbonyáról leszakadt a gomb, 
gondosan felvarrta s oly gyengéden bánt a 
kis zubbonnyal, mintha valami drága selyem
darab lenne, ügy kellett mosni-vasalni, mint 
a patyolatot 

Ha fáradt volt a kis lakatosinas, anyja 
szeretettel ölelte magához s az anyai csók, 
mely piros arcoeskáját érte, édesen biztatta : 
csak bátorság kis fiam! Egyszóval boldog volt 
a kis lakatosinas. És szorgalmasan furt, fa
ragott lojtább. . 

Egyizben meglepte édes anyját első 
nagystylü művével. Csinos doboz volt ez, fe
delén ragyogó acélból való cirádákkal és re
mekművű kis lakattal. —< !-••—•,•• v - ~ -

Mily boldogan faragott, reszelt, kalapált 
rajta. Amig elkészült, százszor is elgondolta, 
hogy elég.méltó lesz-e ez az ajándék az 6 
drága anyjához? 

A kalapács koppanó hangjával szerető 

mEBJ M*|R FIA 
hornyolt tetőcserép-gyára Jánosháza 
levél és kitüntetés. Állandóan kapható 

Hornyolt tetőcserép: - - - - -
Apré tetőcserép: ? - - - -

Számos elismerő 
I . rendütégla 88 I . 

**• í) w 84 „ 
- - - - > 80 „ 
- - - • - 40 n 
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Jánosháza és Vidéke 

Tudtam én is jól, ha valaki aján
dékot ad és lelencet kap, akkor azon 
ártatlan gyermek issza meg a levét 

Égy lelenclartó asszony havonta 
10 koronát .jsap mondjak egy lelencnek 
a tartásáért, de ezen pénzből az aján
dék árát levonja és igy annyival ke
vesebb értékű ennivalót ad a lelencnek. 

Nem kíméltem sem időt, sem fá
radságot, sem pénzt s magamhoz hivat
tam azokat az asszonyokat, akiknek 
panaszuk volt. Felírtam minden egyes 
asszonynak a nevét, melléje még azt 
is, hogy ki adoj* pulykát, vajat, csirkét, 
cukorborsót stb. Kinek kellett mosni 
menni, kinek kelleti ruhát a Götzl gye
rekének csinálni >barátságból.* 

Igy nyújtottam be a szombathelyi 
telep igazgatóságához kérve, hogy in
dítson vizsgálatot, győzőofön meg arról, 
vájjon igazak-e. a vádak és ha igen, 
akkor állja.útját ezen visszaéléseknek 
és ne engedje a lelenctartó asszonyo
kat zsarolni. 

A vizsgálat megéjtése végett ki
szállt dr. Mezihradszky, akkori igazgató. 
Mikor néhány helyén voltam vele, igy 
á Poller elismerte, hogy »barátságbóU 
kellett csinálni ruhát, az" a szegény 
Reich asztalos zsámolyt csiiiált, bútort 
készített stb. Kérdeztem a fó'orvost, 
vájjon belátja-e, hogy van alapja a je
lentésnek, elég impressziót szerzetl-e 
mindenről? 

Ha igen, akkor nem szükséges 
több helyre elmenni, nekem célom csak 
az, hogy azt a lelenctartó asszonyt ne 
szipolyozzák, igy csak néhány helyen 
voltunk. 

Kgy szerkesztői üzenetben azt irtain, 
hogy: »há hofmi sehonnai jött-mentek 
a lelenctartó asszonyokat zsarolják és 
szipolyozzák, akkor pellengére állítják 
őket«, ezt magára vette dr. Götzl já
nosházai teleporvos és beperelt _ _ 

Beperelt azért is, mivel a -faügyét 

szellőztettem és a «kuruzsló rémtette« 
című hírért, amelyben leirtam, hogy 
Kiss Gyula megvágta a kezét és Götzl 
.dr. háziorvosa vérmérgezés tüneteivel 
Budapestre küldte. „"* 

A táj-gyaláson a korona tanú dr. 
Mezihradszky volt, de ott azt jelentelte 
ki, hogy > példás rendben talált mindent." 
Az összes tanuk-ellenem vallottak, így 
Kiss Gyuláné tagadta, hogy tőle hallot
tam volná, mikor kérdeztem, hogy miért 
vártak az ura kezével addig, míg vér-
mérgezés lép fel: »ha sok kidobni való 
pénze vanr-mondta volna a Götzl,akkor 

-menjen Budapestre*. 
Az Oszkó nem emlékezett arra, 

hogy nekem mondta volna, ha a Götzlt 
lelenchez hivatta, nem volt otthon, de 
mikor azt mondta: «a saját gyereke be
teg, akiért flzet, >akkor mindjárt megy". 

- Ha nem fuj a szél, a falevél nem 
mozog. ^ ' 

Igaz ügyért fáradtam,- dolgoztam, 
erkölcsi vívmány az,~ami elégtételül 
szolgál nekem, hogy azon hírlapi cik
kek ota a lelencek közt rend van. 

Azt is nekem köszönhetik, hogy 
felügyelönő van itt. 

A sok munkáért nincs hasznom, 
nem, is kerestem, de sajtó utján elkö
vetett rágalmazásért bűnösnek mondott 
ki az esküdtszék. 

Csak legyen nyugodt a Götzl- dr. 
lelkiismerete u Ganipel gezsenyi család 
gyermekéért, aki egyszerű alkartörést 
szenvedett »brandot« kapóit és le kel
leti vágni az alkarját. Nyugodt lehet 
azért is, hogy a 1 Csordás Vince fia 
Hfaluban vérmérgezésben meghalt, vagy 
a Pintérért Balozsában, aki combcsont-
töresl szenvedett s ma kegyelemkenyé
ren" él. Talán elfelejtette már azt, hogy 
a Németh vasúti munkás 18 éves le
ánya szerinte hashártyalobban halt meg, 
hololt Sn más diagnózist csináltam. Meg 
kell a Lövinger testvéreket kérdezni, 
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mit szólnak róla, ahol 5 gyermek balt 
meg egy héten s csak akkor tudta a 
Götzl dr. is, hogy ott scharlach van, 
mikor én láttam őket. *. 

Vas József esete is érdekes, aki 
eltörte a lábát és 3 nap egymás után 
háromszor tette gypszbe a lábát s nem 

„A nép szava Isten szava." 
Egy Tevelet kaptam, amely bevi

lágítja az egész esetet, ebből megtud
hatják, hogy mily munka folyt a tár
gyalás előtt. 

Tekintetes — 
Marton Adolf doktor 

_̂  Urnák János.házán. 
A szüvem a lelkem nem enged 

mekpiheni márhalotam azon igzságét 
a lelemcekért mert amenyit dolgozott, 
hála helet, még elitélélték. Tudja meg 
a világ, itt mindenki tudja, lelencet 
akiakart annak ajándikot Kelet adni, 
énis attam tojást, gyukot, vajat, feb
ruár 7. a Gecliné Azon hintón ná
lam volt rábeszilni engem, menjek 
vele tárgyúidéra gyó'rbe, és tagad
jam le bármit adtam de akkor az 
igaz Kifizett annak az árát amit 
efogadott tőlem, azén válásom nem 
engedi hamisan esKüdjem, a ki ha
misan esküdik azt .majd" megeveri a 
jó isten én pedig megnem esküdöm 
semiérse, maradok a.tizta züvein és 
lelkemel Netessék csügedni a tizta 

. hitéréit és lelkemet emberek mellet 
teszek az igazságét. — i — 

a válásom romai Katolikus a 
nevem Mézáros' józsefné zsületet 
Ciscai Ágnes sajálirásom. 

Akik ezen levelet elolvassák s még 
örömmámorban úsznak, azokhoz a kö
vetkező megjegyzésem. van: Ti kárör
vendők, ti vérszomjuhozó fenevadak, ti 
hirhedt csalók, ti veszedelmes gazem
berek, ti hitványok, ti gazok, szabad 

szive versenyt dobogott s a reszelő egyhangú 
zaja a legszebb dal volt fülének. Az acél, 
szemének sugarától csiszolódott fényesre, 
fürge keze alatt s a. kis lakat híven zárta el 
szivének ezer édes titkát. 

Ugy örült a kis lakatosinas.'Boldogan 
vitte haza anyjának a remekművet, melyet 

~áz'na^y^é^sBeli tartott. • 

Évek multak el. Repül, rohan az idő, 
akárhogy belekapaszkodunk is lebegő szárnyába, 
hogy visszatartsuk. 

A kis lakatosinas nőtt, erősödött s las-
sannként kicsi lett neki a kék munkás-zub
bony. Szorgalmasan dolgozott, tanult és évek 
multán a kis inasból hasznos polgára lett 
a hazának. 

Mikor kihajózott az élet viharos tenge.-
rére, anyja egy talizmánt adott át neki. Az 
a régi doboz volt, az ő első műve, melyhez 
a gyermekkor édes .emlékei tapadtak. 

Újra látta magát, mint kis lakatosinast 
Újra átélte a boldog gyermekévékét mikor 

még keserves sírása is inkább vidám kaca
gás volt. . . 

— Csak akkor nyisd fel e "dobozt — 
mondta neki anyja, — mikor előtted legbol
dogabb napját éled. Ha sztved túlárad az 
örömtől. De már nem tudsz többet sirni. Az, 
ami benne van, újra megtanít könnyezni. 

~Tsm^T^lH"^zn6veTtr^SokszoT viwrft« 
az ibolya, sokszor hervadt el a rózsa. Sokszor 
pihent a föld fehér szemfedője alatt. 

Szive még nem volt túláradva az öröm
től. De már régen nem tudott sirni. 

Megfeszített munka árán az egykori kis 
lakátosinasból hírneves gyáros lett • Munkásai 
rajongtak érte, mert szerető atyjok volt né
kik. Száz meg száz munkáscsaládnak ő volt 
a jótevője. Nevét áldották a szegények és 
ügyefogyottak, mert senkit sem bocsátott el 
segedelem nélkül. ~~ 

Végre kivirult az ő szemében az ő sze
relem virága, eljött a nap, mikor puha, fész
kébe vezette csicsergő párját. 

Ünneppé avatták ezt a napot a gyári 

munkások. S midőn látta az egyszerű embe
rek hű ragaszkodását, szeretőtök jelét, ezen a 
napon szive túláradt a boldogságtól. Eszébe 
jutott a talizmán, eszébe jutottak anyja 
szavai . . . 

Megilletődéssel vette elő a régi, öreg 
dobezt s kinyitotta. A dobozban megfakult, 

,jB fr^ngyolód<m^y»nM^áwefebony volt GBO— 

dálkozással vette k i . _ . 
Megismerte. Ez volt az ő elsí kis mun

kásöltönye. Újra látta magát mint kis laka
tosinast 

Sírva boeult rá a megfakult kis zub
bonyra s miközben erős vállai heves zoko
gástól remegtek, ajkához szorította a drága 
ereklyét. 

Az alkonyi szellő diadalmasan hozta be 
a nyitott ablakon a munkások zaját >Ujra 
megtanult sirni. Mindezt a kis kék zübbbiíy 
tette. Szent Zászlaja a tisztes iparnak. < 
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ennek előfordulni ott, akol a vallásra 
oly nagy súlyt fektetnek ? Ahol az Istent 
dicsőitik, reggel és este ? Ahol azt mond
ják: aki Istenben bizik, az nem csalat
kozik. 

Most foljon a pezsgő és szóljon a 
zene ! ! -. 

Fgy li'iv.'pnnégcfl.. • embor B O I I B B C H -

tud gazember lenni, de a csalóból so
hasem lesz, becsületes ember. 

Dr. Marton Adolf. 

Várandós anyák 
erősítő és az erősítéssel egyidejűleg üditö 
szert találnak a 

S C O T T - f é l e csukamijolaj E M U L S I Ú - b a n , 
Gyors és erőteljes hatása meglep és 

gyönyörködtet mindenkit. Bevétele kellemes 
emésztésé könnyjj. 

, " "Efy kísérlet meg fogja 
Önt győzni, hogy az Ön esete
ben is mily jótékony hatása. 

Szoptatás esetében a 

Scott-féle Emuisió 
elejét veszi a bágyadtságnak^ 
bőségesen biztosítja a tejet és 
rózsás és virágzó arcúvá teszi 
a gyermeket .-

A S C O T T-féle EMÜLS1Ó 
a legkiválóbb. 
Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér 

Kapható minden gyógytárban. 

H e t i k r ó n i k a . 

Személyi hir. Körtvélyesi Árpád csend
őrszázados folyó hó 12-től 14-igvárosunkban 
időzött és megtekintette a .helybeli csendőr-

Elólóptetes A lánci tejgazdasági szak
iskola főnökét, CzegTédy Tivadart a földmiye-
lésügyi miniszter, igazgató-tanárrá nevezte ki. 

Halálozás. Súlyos csapás érte Reisin-
ger Izidor kereskedőt, aki csütörtökön magán
ügyekben távol volt hazulról, mire hazaérke
zett, felesége, aki már hosszabb idő óta be
tegeskedett — meghalt Általános a részvét 
azon népszerű kereskedő iránt, akit mindenki 
tisztel és becsül. 

^Má» a kutyája se lennék . . . Csü
törtökön délutánra-hivta össze Németh János 
biró a képviselőtestületi tagokat a városháza 
tanácstermében- sürgős ügyek elintézése végett 
A képviselőtestületi tagok szép számmal meg
jelentek s kiki kíváncsisággal várta a törté-
nendőket, mért híre járt, hogy a múltkori 
vezércikkünkben felemiitett katona elszálláso
lási dijak visszatartása miatt, botrányokban 
nem lesz hiány. Német biró megnyitván a 
gyűlést, tudatta a megjelentékkel, hogy a ser-
tesvágóhidat felépítse, az ev. lakosok kérelme 
telek miatt iskolaépitési célra s néhány se
gélyezés lesz napirendre tűzve. A hangulat 

. izgatott volt, majd kifejezésre juttatták azt, 
hogy a jelenlegi elöljáróság iránt nincsenek bi
zalommal, igy nem is tárgyalnak semmiféle 

ügyben. Elodázták az evangélikusok iskolájá
nak a felépítését, épugy a sertésvágóhíd fel
állítását is. Ezt nem tartjuk helyesnek. Midőn 
közügyről van szó, a személyeskedésnek hát

aérbe kellene szorulni, a pártvillogásokkal csak 
Jánosháza fejlődését gátouák. Jól mondta egy 
szemlélő, hogy itt nem biró, de kutyája sem 

'•^zevatoélHeBW'tr^MHetBéfe'——.. .»••«< 
Tisztújítás a Polgári-körben. Vasár

nap, folyó hó 13-án volt a Polgári körnek a 
tisztújító közgyűlése. Elnök lett: Kiss János. 
Alelnök:-Márkus Gyula. Pénztárnok: Gőce Pál. 
Jegyző és könyvtáruok: Király János. Segéd-
könyvtáros: Qávald István. Választmányi tagok 
lettek: Jasofszky György, Németh András, 
Novak Pál, Fehér István, Schlesinger Rudolf, 
Gróf Lajos, Kristóf István, Sik Péter, Poller 
Ferenc, Sleszkó Lajos, Németh Lajos. 

A jánosházai Iparos Kör folyó hó 6-án 
a Kaszárnya épület termeiben könyvtára ja
vára fényesen sikerült bált rendezett, melyen 
az iparososztály majdnem teljes számban 
megjelent. A bál fényét emelte az intelligens 
osztály egy részének megjelenése és a szép 
szárnü iljuság. A földmivelő polgárok sem 
vonták ki magukat, az iparosok nagy örömére. 
A vigalmi birottság ez uton mond köszönetet 
mindazoknak, kik szives megjelenésükkel,párt
fogásukkal elősegítették az Iparos Kör által 
első ízben tartott táncvigalmát. Fogadja a 
vigalmi bizottság köszönetét az ifjúság, kik 
mint táncrendezők közreműködni szívesek 
voltak. Felül fizettek: Magyári Kossá Gusztáv 
5 K, Hetyey Géza 4 K, Ranch Sándor, Jrjray 
Imre, Landherr Gusztáv 3—3 K, B-nyó Ist
ván, Bunyó Ferenc, Rozna Mihály, Steni Jonő, 
Pomper Viktor,".Magdics Rudolf, Kohn Károly, 
Ritter Imre, Kolin .Mihály, Fischer Mór, Rei-
singer Izidor, Szépligety Samu, Sleszkó Lajos, 
Dallos Alajos, Németh Lajos, Pintér János, 
Gergely Géza, Fűzi Antal 2—2 K, Stern hó-
vérek, Lövi Dávid, Götzl Béla 140—.1-40 K, 
Federer Jakab, Bödus János Boba, Kontor 
Károly, Markovits Hermán, Kohn Márton, 
Hirschler Zsigmond, Nóvák Pál, Reich Sándor, 
id. Poller Ferenc, Buksz Márkuszné, id. Kris
tóf István, Kiss János, Jasovszky György, 
(ioldmaun Sándor, Szabó Gábor, Fiszter Fe
renc, Kiss Imre, Bergstein Sándor, Federer 
Ignác, GócánTmre, id. Egressy Ferenc Kis-
Somlyó, Huber Izidor, Tertsch József, Gróf 
Lajos, Kocsis Gusztáv Z.-Apáti, Kohn Her-
mann, Krenn József, özv. Fekete Ferencné, 
Osvald István, Stauffer Ernő, Kis György, 
Zsankó József, Németh András, Salzberger 
József, Márkus Gyula, Hirsler Sándor, Hohn 
Arnold, Illés Mihály, Schlesinger Rudolf, Fehér 
Ágnes k. a., Dobson József, Kohn gájidor^dr. 
Götzl Gyula, Rozner Dezső 1—1 K, Császár 
Ferenc 60 fillér, Kemény Simon, Veisz Zsig
mond, Fazekas Józsel, Magyar Dezső 50—60 
fillér, Gőce Pál, Benedek Sándor, Horváth 
Ignác, Magyar József, Rozonits Gyula, Ábelt 
Imre, Kövess Sándor, Kiss Gyula, Ábelt Ist
ván, Pusztay Ferenc, Bence Kálmán, Németh 
Károly, Antal István, Bognár Béla 40—40 fill., 
Donnán István 30 fill., Csics Anna, Nagy Jo
lán 25—25 fill., Kiss István, Király József, 
Zsiga István, Perendi Endre, Kardos István, 
Vajda Gyula, Kálmán Józsel, Kis Imre, Varga 
János, Vas Ferenc, Fábián Lőrinc, Bikali La
jos, Nagy József, Balog József, Vurm Jenő, 
Hegedűs Gyula 20—20 fillért 

Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
megengedte, hogy kiskora Kohn Imre jános
házai illetőségű, budapesti lakos családi ne
vét Kálmánra változtassa. - - ~ 

Minden anya érdeklődik a .Scott-féle 
Emulsió< iránt, mely lapunk hasábjain- most 
sokszor ajánltatik. Ez egy híres csukamájolaj 
készítmény, melyet gyermekek előszeretettel 
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vesznek be és mely nekik minden esetben, 
melyben eddig közönséges csukamájolajat 
használtak, gyors és biztos segélyt nyújt. -
Kapható 'minden gyógyszertárban. 

Tisztújítás Pálfán. A kemenespálfai 
olvasókör vasárnap tartotta közgyűlését, a 
melynek tárgya volt: 1. a kiadások és bevé
telek megvizsgálása, 2. a tisztikar megválasz
tása. Elnök lett: Kristóf István káplán.Alelnök: 
Mészáros István. Titkár: Vér Géza tanitó. 
Pénztárnok: Bella József. Könyvtáros: Tungli 
András. Választmányi tagok: Dobson Gyula, , ; 
Bognár János, Mészáros Ferenc, Bella Mihály, 
Tungli Károly, Kis József és Nagy Ferenc. 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Her-
mann órás hirdetését. 

Magyarok a prágai gazdasági kiállí
táson. A • csehországi központi mezőgazdasági 
társulat 1910. évi május 14-étöl május '22-ig 
kiállítást rendez. A lej-, szesz-, cukor- és 
serfőzési ipart képviselő csoportokban, vala
mint a borászati-, méhészeti- és selyemte-
nyésztési osztályban magyar kiállítók is részt- . 
vehetnek s ezen csoport zsűrije jelentékeny 
dijjulalraakkal rendelkezik. A kiállítás, mely 
Schwarzrnberg Frigyes - herceg elnöklése alatt 
áll, igen nagy tért toglal el s magyar kiállí
tók részvételét nagyon szívesen látják. A ki
állítók teljes képviseletet, a kiállított tárgyak 

i elhelyezését Pobiet-Arthur (Prága, Karolinen-
' thai) vállalta el, aki kívánatra programmot 

küld s megadja a szükséges felvilágosításokat 
Bbtarték figyelmébe. Mindönkinek, aki

ket illet, adatik tudtára, hogy veszedelem 
fenyegeti a házőrző és egyéb kutyákat Már 
amennyiben a gazdák február hó végéig be 
nem fizetik az ebadót A törvény ugyanis 
szigorúan előírja, hogy az ebadó az év első 
két hónapjában befizetendő, ellenkező esetben 
az ebtartók elsőizben minimálisan 20 korona 
pénzbüntötésre ítéltetnek, a kutyájuk pedig 
>lebunkóztatik.« Á rendőrhatóság erre való 
tekintettel ezúton is figyelmezteti a késedel
meskedő ebtulajdonosokat, hogy az ebadót a. 
hó végéig okvetlenül fizessék be. .—' 

Kamattérítés as exlexben. A közadok 
kezeléséről szóló törvény egyik szakasza, k i 
mondja, hogy annak az adózónak, aki adó

tartozásának egy vagy.i^bb éviregytdli sésaie-
tét előre befizeti, az előte fizetett 'adóösszeg 
minden forintja után a befizetés napjától az 
illető 'évnegyed közepéig számított évi 5 szá
zalékos kamat betudandó, illetőleg kifizetendő. 
Fölvetett kérdések folytán Lakács László pénz
ügyminiszter figyelmeztette á pénzűgyigazga-
tóságokat, hogy az emiitett kamattérítésre as 
adójukat előre befizető felek a költségvetésen 
kívüli állapot alatt is jogos igényt tarthatnak 
az tehát tőlük most sem tagadható meg. 

Most eshetett belel No hallja, Tóbiás, 
micsoda dolog ez?! Egy légy van a botom-' 
bán I = Pincér: Az nem lehet, kérem alássan! 
— No hát nézze meg jól I —Csakugyan, de 
akkor hát csak most eshetett belé, mert én 
az elébb mind kiszedtem! 

V 
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Tudtam én is jól, ha valaki aján
dékot ad és lelencet kap, akkor azon 
ártatlan gyermek issza meg a levét. 

Egy lelenctartó asszony havonta 
10 koronát kap mondjuk egy lelencnek 
a tartásáért, de ezen pénzből az aján
dék árát levonja és igy annyival ke-
vesebb értékű ennivalót adu lelencnek. 

Nem kíméltem sem időt, sem fá-
radságot, sem pénzt s magamhoz hivat
tam azokat az asszonyokat, akiknek 

. panaszuk volt. Felírtam minden egyes 
asszonynak a névét, melléje még azt 
is, hogy ki adott-pulykát, vajat, csirkét, 
cukorborsót stb. Kinek kellett mosni 
menni, kinek kellett ruhát a Götzl gye
rekének csinálni >barátságból.* 

Igy nyújtottam be a szombathelyi 
telep igazgatóságához kérve, hogy in
dítson vizsgálatot, győződjön meg arról, 
vájjon. igazak-e a vádak és ha igen, 
akkor állja útját ezen visszaéléseknek 
*és ne engedje a lelenctartó asszonyo
kat zsarolni. 

A Vizsgálat megejtése végett ki
szállt dr Mezihradszky, akkori igazgató. 
Mikor néhány helyen voltam vele, igy 
a Petler elismerte, hogy »barátságból* 
kellett csinálni ruhát, az" a szegény 
Reich asztalos zsámolyt csinált, bútort 
készített stb. Kérdeztem a főorvost, 
vájjon belátja-e, hogy van alapja a je
lentésnek, elég impressziót -szerzett-e 
mindenről? N . « 

Ha igen, akkor nem szükséges 
több helyre elmenni, nekem célom csak 
az, hogy azt a lelenetaftó asszonyt ne 
szipolyozzák, igy csak'néhány helyen 
voltunk. 

Egy szerkesztői üzenetben azt írtam, 
hogy: »há holmi sehonnai jött-mentek 
a lelenctartó asszonyokat zsarolják és 
szipolyozzák, akkor pellengére állítják 
őket*, ezt- magára vette dr. Götzl já
nosházai teleporvos és beperelt 

Beperelt azért is, mivel a faügyét 

szellőztettem és a <kuruzsló rémtette* 
cimü hírért, amelyben leírtam, hogy 
Kiss Gyula megvágta a kezét és Götzl 
dr. háziorvosa vérmérgezés tüneteivel 
Budapestre küldte. 

A tárgyaláson a korona tanú dr. 
Mezihradszky volt, de ott azt jelentette 
ki, hogy»példás rendben talált mindent." 
Az összes tanuk ellenein vallottak, igy 
Kiss Gyuláné tagadta, hogy tőle hallot
tam volna, mikor kérdeztem, hogy miért 
vártak az ura kezével addig, mig vér
mérgezés lép fel: »ha sok kidobni való 
pénze van, mondta volna a Götzl,akkor 
menjen Budapestre*. 

Áz Oszkó nem emlékezett arra, 
hogy nekem mondta volna, ha a Götzlt 
lelenchez hivatta, nem volt otthon, de 
mikor azt mondta: a saját gyereke be
teg, akiért fizet, »akkor mindjárt megy". 

Ha nem fuj a szél, a falevél nem 
mozog.. ..• 

• Igaz ügyért fáradtam, dolgozta: 
erkölcsi vívmány az, ami elégtételül, 
szolgáf-tiekenj, hogy azorv hírlapi—cik
kek öta-a lelencek közt rend van. .:...>, 

Azt i§ nekem köszönhetik, hogy 
felügyeldnő van itt. 

A sok munkáért nincs hasznom, 
nem is kerestem, de sajtó utján elkö-: 

vetett rágalmazásért bűnösnek mondott 
ki az esküdtszék. . ; -

Csak legyen nyugodt a Götzl dr. 
lelkiismerete a Gampel gezsenyi család 
gyermekéén, aki egyszerű alkartörést 
szenvedett >brandot« kapóit és le kel
lett vágni az alkarját. Nyugodt lehet 
azért is, hogy a Csordás Vince fia 
Hfaluban vérmérgezésben meghalt, vagy 
a Pintérért Balozsában, aki combcsont-
törést szenvedett s ma kegyelemkenyé
ren él. Talán elfelejtette már azt, hogy 
a Németh wasuti munkás 18 éves le
ánya szerinte nashártyalobban halt meg, 
holott én más diagnózist csináltam. Meg 
kell a Lövinger testvéreket kérdezhif 
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mit szólnak rója, ahol 5 gyermek balt 
meg egy héten s csak akkor tudta a 
Götzl dr. is, hogy ott scharlach van, 
mikor én láttam őket. 

Vas József esete is érdekes, aki 
eltörte a lábát és 3 nap egymás után 
háromszor tette gypszbe a lábát s nem 
sikerült. 

„A nép szava Isten szava." 
Egy levelet kaptam, amely bevi

lágítja az _egész esetet, ebből megtud
hatják, hogy mily inunka folyt a tár
gyalás előtt. ' 

Tekintetes - — "— 
" Marton Adolf doktor 

Urnák Jánosházán. 
A szüvem a lelkem nem enged 

mekpiheni márhalotam azon igzságét 
á leiemcekért mert amenyit dolgozott, 
hála helet, még elitéfélték. Tudja meg 
a világ, itt mindenki-tudja, lelencet 
akiakaVl annak ajanriikrit Kelet adni, 
énis attam tojást, gyukot, vajat, feb-
már 7 a Gecliné Azon hintón ná
lam volt rabészüni engem, menjek 
vele tárgyulásra győrbe, és tagad
jam le bármit adtam de akkor az 
igaz Kifizeti annak az árát amit 
efogadott tőlem, azéri válásom nem 
engedi hamisan esKüdjem, a kihar-
misan esküdik azt majd megeveri a 
jó isten én pedig megnem esküdöm 
sem iérse, maradok a tizta züvem és 

• "-telkeméi Netessék csügedni a tizta 
iiitérélt és- lelkemet emberek mellet 
teszek az igazságét. ~~ 

a válásom romai Katolikus a 
nevem Mézáros józsefné zsülétet 
Ciscai Ágnes sajátirásöm. 

Akik ezen levelet elolvassák s még 
örömmámorban úsznak, azokhoz a kö
vetkező megjegyzésem van: Ti kárör
vendők, ti vérszomjuhozó fenevadak, ti 
hírhedt csalók,, ti veszedelmes gazem
berek, li hitványok, ti gazok, szabad 

szive versenyt dobogott s a reszelő egyhangú 
zaja a legszebb dal volt fülének. Az acél, 
szemének sugarától csiszolódott fényesre, 
fürge keze alatt s a kis lakat hiven zárta el 
szivének ezer édes titkát. 

ügy örült a kis lakatosinas. Boldogan 
vitte haza anyjának a remekművet, melyet 

_az nagy becsben tartott. 

^Ivek multak él/HepOl, rohan ~az idő, 
akárhogy belekapaszkodunk is lebegő szárnyába, 
hogy visszatartsuk. 

A kis lakatosinas nőtt, erősödött s las-
sannként kicsi lett neki a kék munkás-zub
bony. Szorgalmasan dolgozott, tanult és évek 
multán a kis inasból hasznos polgára lett 
a hazának. 

Mikor kihajózott az élet viharos tenge
rére, anyja egy talizmánt adott át neki. Az 
a régi dobos volt, az ő első műve, melyhez 
a gyermekkor édes emlékei tapadtak.. 

Újra látta magát, mint kis lakatosinast 
Újra átélte a boldog gyermekéveket, mikor 

még keserves sírása is inkább vidám kaca
gás volt. 

— Csak akkor nyisd fel e dobozt, — 
mondta neki anyja, mikor előtted legbol
dogabb napját éled. Ha sztved túlárad az 
örömtől. De már nem tudsz többet sirni. Az, 
ami benne van, újra megtanít könnyezni. 

~v Ismét teltek az évek.-Sokszor virult ki 
az ibolya, sokszor hervadt el a rózsa. Sokszor 
pihent a-föld fehér szemfedője alatt. 

Szive még nem volt túláradva áz öröm
től. De már régen nem tudott sirni. 

Megfeszített munka árán az egykori kis 
lakatosinasból hírneves gyáros lett. Munkásai, 
rajongtak érte, mert szerető atyjok volt ne
kik. Száz meg száz munkáscsaládnak ő volt 
a jótevője. Nevét áldották a szegények és 
ügyefogyottak, mert senkit sem bocsátott el 
segedelem nélkül. 
. . Végre kivirult az ő szemében az ő sze
relem virága, eljött a nap, mikor puha fész
kébe vezette csicsergő párját T " ' • . . 

avatták ezt a napot a gyári 

munkások. S midőn látta az egyszerű embe
rek hű ragaszkodását, szeretetük jelét, ezena 
napon szive túláradt a boldogságtól. Eszébe 
jutott a talizmán, eszébe jutottak anyja 
szavai . . . 

Megilletődéssel vette elő a régi, öreg 
dobezt s kinyitotta. A dobozban megfakult, 
elrongyolódott kis munkás-zubbony volt-Csj>&. 
dátkozáqgal vet te ki. 

Megismerte. Ez volt az ő elsí kis mun
kásöltönye. Újra látta magát mint, kis laka
tosinast. 

Sirva boeult rá a megfakult kis zub
bonyra s miközben erős vállai heves zoko
gástól remegtek, ajkához szorította a drága 
ereklyét. , 

Az alkonyi szellő diadalmasan hozta be 
a nyitott ablakon a munkások zaját Újra 
megtanult sírni. Mindezt a kis kék zubbony 
tette.- Szent Zászlaja a tisztes iparnak. > " 
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ennek előfordulni ott, akol a vallásra 
oly* nagy súlyt fektetnek ? Ahol az Istent 
dicsőitik, reggél és este ? Ahol azt mond
ják: aki Istenben bizik, az nem csalat
kozik. 

Most foljon a pezsgő és szóljon a 
zene 

Egy tisztességes -ember iiiehezlen' 
tud gazember lenni, de a csalóból so
hasem lesz, becsületes ember. 

Dr. Marton Adolf. 

V á r a n d é ^ a n y á k 
erősítő és az erősítéssel egyidejűleg üdítő 
szert találnak a 

S C O T T - f ó l e csukamájolaj E M U L S I ú r b a n . 
Gyors és 'erőteljes hatása meglep és 

gyönyörködtet mindenkit. Bevétele kellemes 
emésztése könnyű.—jr\ 

Égy .kisérlel, még-fogja 
Önt győzni, hogy az Ön eseté
ben: is mily jótékony hatású. 

Szoptatás esetében a 
Scott-íéle Emuisió 

elejét veszi a bágyadtságnak, 
bőségesen biztosítja á tejét "és 
rózsás és virágzó arcúvá teszi 
a gyermeket •',, 

A S C 0 T T-f éle EHÜLS1Ó 
a legkiválóbb. 
Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér 

Kapható minden gyógytárban. 

X H e t i k r ó n i k a . 

Személyi bir. Körtvélyesi Árpád csend
őrszázados folyó hó 12-től 14-ig városunkban 
időzött és megtekintette a helybeli csendőr
séget. 

Előléptetés. A lánci tejgazdasági szak
iskola főnökét, Czeglédy Tivadart a földmive-
lésügyi miniszter, igazgató-tanárrá nevezte ki. 

Halálozás. Súlyos csapás érte Reisin-
ger Izidor kereskedőt, aki csütörtökön magán
ügyekben távol volt hazulról, mire hazaérke
zett, felesége, aki már hosszabb idő óta be
tegeskedett — meghalt Általános a részvét 
azon népszerű kereskedő iránt, akit mindenki 
tisztel és becsül. 

. Még a kutyája se lennék . . . Csü
törtökön délutánra hívta össze Németh János 
biró a képviselőtestületi tagokat á. városháza 
tanácstermében sürgős ügyek elintézése végett 
A képviselőtestületi tagok szép számmal meg
jelentek s kiki kíváncsisággal várta a törté-
nendőket, mert híre járt, hogy a múltkori 
vezércikkünkben felemlített katona elszálláso
lási dijak visszatartása miatt, botrányokban 
nem tesz hiány. Német biró megnyitván a 
gyűlést, tudatta a megjelentekkel, hogy a ser-
tésvágóhidat felépítse, az ev. lakosok kérelme 
telek miatt iskolaépitési célra s néhány se
gélyezés lesz napirendre tűzve. A hangulat 
izgatott volt, majd kifejezésre juttatták azt, 
hogy a jelenlegi elöljáróság-iránt nincsenek bi
zalommal, igy nem is tárgyalnak , semmiféle 

ügyben. Elodázták az evangélikusok iskolájá
nak a felépítését, épugy a sertésvágóhíd fel
állítását is. Ezt nem tartjuk helyesnek. Midőn 
közügyről van szó, a személyeskedésnek hát-
térbeCkellene szorulni, a pártvillogásokkal csak 
Jánosháza fejlődését gátolják. Jól mondta egy 
szemlélő, hogy. itt nem biró, de kutyája sem 
szeretnek lenni a vezetőknek. 

Tisztújítás a Polgári-körben. Vasár
nap, folyó hó 13 án volt a Polgári körnek a 
tisztújító közgyűlése^ Elnök lett: Kiss János. 
Alelnök: Márkus Gyula. Pénztárnok: Gőce Pál. 
Jegyző és könyvtárnok: Király János. Segéd-
könyvtáros: Osvald István. Választmányi tagok 
lettek: Jasofszky György, Németh András, 
Nóvák Pál, Fehér István, Schlesinger Rudolf, 
Gróf Lajos, KrUtóf István, Sik Péter, PÓTIer 
Ferenc,- Sleszkó Lajos, Németh Lajos. 

A jánosházai Iparos Kör folyó hó 6-án 
a Kaszárnya épület termeiben könyvtára ja
vára fényesen sikerült bált rendezett, melyen 
az iparososztály majdnem teljes számban 
megjelent. A bál fényét emelte az intelligens 
OsztályjBgy részének megjelenése és a Szép 
szánni iljuság. A földmivelő polgárok sem 
vonták ki magukat az iparosok nagy örömére. 
A vigalmi birottság ez utonmond köszönetet 
mindazoknak, kik szíves megjelenósükkel,párt-
fogásukkal elősegítették az Iparos Kör által 
első izben tartott tánövigalmát. Fogadja a 
vigalmi bizottság köszönetét az ifjúság, kik 
mint táncrendezők közreműködni szívesek 
voltak. Télül fizettek: Magyari Kossá Gusztáv 
5 K, Hetyey Géza 4 K, Rauch Sándor, Juray 
Imre, Landherr Gusztáv 3—3 K, Benyó Ist
ván, Benyó Ferenc, Rozna Mihály, Stern Jenő, 
Poniper Viktor, Magdics Rudolf, Kohn Károly, 
Ritter Imre, Kohn Mihály, Fischer Mór, Rei-
singer Izidor, Szépligety Samu,Sleszkó Lajos, 
Dallös Alajos, Németh Lajos, Pintér János; 
Gertely Géza, Fűzi Antal 2—2 K, Stern nő
vérek. Lövi Dávid, Götzl Béla í>40—1*40 K, 
Federer Jakab, Bödus János Boba, Kontor 
Károly, Markovits Hermán, Kohn Márton, 
Hirschler Zsigmond, Nóvák Pál, Reich Sándor, 
id. Poller Ferenc, Buksz Márkuszné, id. Kris
tóf István, Kiss János, Jasovszky György, 
Goldmann Sándor, Szabó Gábor, Fiszter Fe
renc, Kiss Imre, Bergstein Sándor, Federer 
Ignác, Gócán Imre, id. Egressy Ferenc Kis-
Somlyó, frabér Izidor, TerUtmJtizse^-dJróf 
Lajos, Kocsis Gusztáv Z.-Apáti, Kohn Her-
mann, Krenn Józse£_özy. Fekete Ferencné, 
Osvald István, Stauffer Ernő, Kis György, 
Zsankó József, Németh András, Salzberger 
József, Márkus Gyula, Hirsler.Sándor, Hohn 
Arnold, Illés Mihály, Schlesinger Rudolf, Fehér 
Ágnes k. a., Í)öbsou József, Kohn.Sándor, dr^* 
Götzl Gyula, Rozner Dezső 1—I K, Császár 
Ferenc'60 fillér, Kemény Simon, Veisz -Zsig
mond, Fazekas József, Magyar Dezső 50—50 
fillér, Gőce Pál, Benedek Sándor, Horváth 
Ignác, Magyar József, Rozonits Gyula, Ábelt 
Imre, Kövess Sándor, Kiss Gyula, Ábelt Ist
ván, Pusztay Ferenc, Bence Kálmán, Németh 
Károly, Antal István, Bognár Béla 40—40 filL, 
Donnán István 30 fill., Csics Anna, Nagy Jo
lán 25—25 fill., Kiss István, Király József, 
Zsiga István, Perendi Endre, Kardos István, 
Vajda Gyula, Kálmán József, Kis Imre, Varga 
János, Vas Ferenc, Fábián Lőrinc, Bikali La
jos, Nagy József, Balog József, Vurm Jenő, 
Hegedűs Gyula 20—20 fillért 

Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
megengedte, hogy kiskora Kohn Imre jános
házai illetőségű, budapesti lakos családi ne
vét Kálmánra változtassa. '." ' ''. 

i Minden anya érdeklődik a »Scott-félt 
Emuisió* iránt, mely lapunk hasábjain most 
sokszor ajánltatik. Ez egy hires csukamájolaj 
készítmény, melyet gyermekek előszeretettel 
vesznek be és mely nekik minden - esetben, 
melyben eddig közönséges csukamájolajat 
használtak, gyors és biztos segélyt nyújt. 
Kapható minden gyógyszertárban. 

Tisztújítás Pálfán. A kemenespálfai 
olvasókör vasárnap tartotta közgyűlését, a 
melynek tárgya volt: 1. a kiadások és bevé
telek megvizsgálása", 2. a tisztikar megválasz
tása. Elnök lett: Kristóf István kápláb.Alelnök: 
Mészáros István. Titkár: Vér Géza tanító. 
Pénztárnok: Bella József, könyvtáros: Tungli 
András. Választmányi tagok: "Dobson Gyula, 
Bognár János, Mészáros Ferenc, Bella Mihály, 
Tungli Károly, Kis József és Nagy Ferenc. _ 
- OJiaaólak Bgyalztéba ajánljuk a 
mann órás hirdetését 

Magyarok a prágai gazdasági kiállí
táson. A csehországi központi mezőgazdasági 
társulat 1910. éri május 14-étől május 22-ig 
kiállítást rendez. A tej-, szesz-, cukor- és 
serfőzési ipart képviselő csoportokban, vala
mint a byrászati-,~inéhészeti- és selyemte
nyésztési osztályban magyar kiállítók is részt
vehetnek s ezen csoport zsűrije jelentékeny 
dijjutalmakkal rendelkezik. A kiállítás, mely 
Schwarzriiberg Frigyes herceg elnöklése alatt 
áll, igen nagy tért toglal el s magyar kiállí
tók; részvételét nagyon szívesen látják. A ki
állítók teljes képviseléset, a kiállított tárgyak 
elhelyezését Pobiet Arthur (Prága, Karolinen-
thal) vállalta el, aki kívánatra, programmot 
küld s megadja a szükséges felvilágosításokat 

Ebtartók figyelmébe. Mindenkinek, aki
ket illet, adatik tudtára, hogy veszedelem 
fenyegeti a házőrző és egyéb kutyákat. Már 
amennyiben a. gazdák február hó végéig be 
nem fizetik az ebadót A törvény ugyanis 
szigorúan előírja, hogy az ebadó az év első 
két hónapjában befizetendő, ellenkező esetben 
az ebtartók elsőizben minimálisan 20 korona 
pénzbüntetésre ítéltetnek, a kutyájuk pedig 
>lebunkóztatik.< A rendőrhatóság erre való 
tekintettel ezúton is figyelmezteti a késedel
meskedő ebtulajdonosokat, "hogy az ebadót e 
hó végéig okvetlenül fizessék be. 
~ Kamattérítés az exleiben. A közadók 
kezeléséről szóló törvény egyik szakasza ki 
mondja, hogy annak az adózónak, aki adó
tartozásának egy vagy több évnegyedi részle
tét előre befizeti, az előie fizetett adóösszeg 
minden forintja után a befizetés napjától as. 
illető évnegyed közepéig számított évi 6 szá
zalékos kamat betudandó, illetőleg kifizetendő. 
Fölvetett kérdések folytán Lukács László pénz
ügyminiszter figyelmeztette a pénzügyigazga
tóságokat, hogy az említett kamattérítésre az 
adójukat előre befizető felek a költségvetésen 
kívüli állapot alatt is jogos igényt tarthatnak 
az tehát tőlük most sem tagadható meg. 

•est esketett belel No hátija, Tóbiás, 
micsoda dolog ez?! Egy légy van a borom
ban I = Pincér: Az nem lehet, kérem alássan! 
— No hát nézze meg jól I — Csakugyan, de 
akkor hát csak most eshetett belé, mert én 
az elébb mind kiszedtem! 



4. oldal. Jánosháza és Vidéke •lm 
8. szám. 

Elejtett beszédek. 
niridig, hogy: > Nincs A. Hit dúdolod 

cserepes tanyám ?« . . 
L . Mert fáj a szivem, a sárga irigység 

bánt, hogy milyen könnyen szerez némely 
ember házat, nekem pedig a bokor a szállás
adóm', ég a takaróm. 

- ~ . f i . Ugyan. 
A. Neked is lehet házad. Pénzért ha 

mindent lehet kapni, akkor házat is. Kell 
hozzá még egy kis ámítás, számítás, na meg .• 

B. Na meg. 
A. Na meg . . . Hallgass nyelvem, nem 

fáj a fejem. 
* 

A. Csak mindig akad egy kistracscs. 
B. Nem tudok róla. 

• - •—. A. Te nem tudsz? Hisz a bálterem 
márványfalai majdnem megrepedtek a kaca
gásodtól. 

B. Hja, az a kosár I ' ' * 
A. Az az. Kérlek, hogy tOrtént. 

•. B. Bálban — kosár napirenden van, 
de tudod, ha egy-hű csatlósnak, egy hűséges 
alattvalónak az úrnője kosarat ad bálban, 
mikor az illető felhívja az ismerőseinek a 
figyelmét arra a — kegyre — amiben része
sül és jön érte egy — zuhany — azaz egy 
.— kosár — az komikus. 

A. Festői kép lehetett a jelenet. 
Tüske. 

Gabonaárak 
. — 1910. febr. 4-én. — 

Salzberger Rudolf jelentése szerint: 
1350 1360 korona. 
9-00—9-10 
6- 8 0 -
7- 0 0 -
8"-
5-70—80 

Buza 
Rozs 
Árpa 
Zab 
Bab 
Tengeri 

pr. 100 kgr, 
Irányz at szilárd. 

( B B B a a a a a g a a a a g 
Egy 16 menetein' ~ 

= F E H É R N E M Ű = 

TISZTÍTÓ-INTÉZET 
heti 1010 kor minimum for
galommal, vallási okok miatt 

jutányos árban eI a d ó. 

Cím a k iadóhivataJban. 
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Egy újonnan épült, adómentes 
ház a Dukai-utcában, szép 
udvarral és gyümölcsössel 

Bővebb értesítést ad HORVÁTH KÁROLT 
tulajdonos a Kaszinóban. 
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E l a d ó 

50 m é t e r m á z s a k i t ű n ő 

s z é 
Bővebb értesítést aá a háztu
lajdonos: BÁNTÓ LAJOS, Kis-

Somlyó. 

Ü z l e t m e g n y i t á s . 

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

órás- és műszerész-üzletet 
rendeztem be, hol is mindennemű zsebóra-, 

~taU , inga-, aktit- stb., úgyszintén 

t o r o n y ó r á k 
javítását, valamint azok ujjá készítését, avagy 
régi órák átalakítását eszközlök, továbbá el
fogadok javításba mindennemű legkényesebb 
természetű orvos- és műszaki gépeket és 
villanyíölszereléseket legpontosabban, a n. ó 
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 ai alcsutJ kastélyban 
előforduló összes órajavitások megbízását 
is kiérdemeltem, továbbá számos elismerő 
hatósági bizonyítvány Tan keséim között, 
melyek tanúságot tesznek szakavatortsá-
gomról, miért is magamat a közönség szíves 
pártfogásába ajánlva, maradtam v 

kitűnő tisztelettél: 

Hermann Pál ntóda 
órás- és műszerész. 

H i r d e t m é n y . 

Alulírottnál, Egyházashetyén, február hő 27-én, esetleg az 

utána következő vasárnap is, reggel 9 órakor kezdődőleg önkény tea 

árverés tartatik, amelyen gazdasági eszközök (szekerek, ekék, .boronák, 

hengerek, vetőgép, szeeskavágó, járgány stb.) adatnak el. Ugyanott őszi, 

tavaszi szalma, s 600 kéve rázott zsupp és takarmány, valamint circa 

10 qu. burgonya is van ela'dó. 

Egyházashetye, 1910. február 12. 

TOMPOS ZSIGMOND. 

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! 1 

j n d o r n 
Îrnasra 

Bor, pezsgőhöz a legjobb Ital. 
magyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-n. 10 
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^ S t o c k - C o g n a c M e d i c i n á i 

szavatolt valódi bqrj iádai_ . 

Camis és Stock 
gőzpároló telepéből, BARCOLA. 

Egyedüli. G o g nac-gőzfőződe állandó 
hiyatalos 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 S Á N D O R ü z l e t é b e n . 
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Nyomatott pinkgreyé Nándor villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Czeüdömölk. 
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