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

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

egyesét szerint kezeltetnek 

A városházán falami rothad 
Irta : Dr. Marton idoli. 

Szombaton reggel gyűlésre lettek 
meghiva a képviselőtestületi tagok, akik 
meg is jelentek szép számmal. 

Midőn a gyűlést vezető h. biró & 
tárgyalást meg akarta kezdeni, a képvi
selőtestületi tagok kijelentették, hogy a 
mult alkalommal is bizalmatlanságot 
szavaztak az elöljáróságnak, igy addig, 
mig azok ügye elintézve nincs, — nem 
tárgyalnak semmiféle ügyet.' 

A h. biró akarva-nemakarva a gyű
lést bezárta. 

Mi osak sajnálni tudjuk az ügyek 
ily fordulását, de sajnáljuk a h. birót 
is, akit a fóbiró bizott még a várót 
ügyeinek vezetésével, mivel a volt biró 
eUen. annyi és oly sokféle vizsgálatot 
kellett elrendelnie. 

A volt biró feje fölött ma is Dá
mok les kardja függ, ime, most pedig az 

-elöljáróság ellen kértek vizsgálatot a 
katonael8zálIásolá8Í dijak miatt. 

"Hát ez nem egészséges állapotII 
Valami rotliadásnak indult. 

A rothadás a szerves anyagok bom
lását matatja, azt pedig nehéz megaka
dályozni, haosak alapos munkával, kér
lelhetetlen szigorral a rothadást okozó 
penészgombákat ki nem irtják s oly 
körülmények közé nem juttatják, hogy 
a rothadásnak gátat nem vethetnek. 

Ily körülmények, ily viszonyok közt 
nem kívánja senki a város fejlődését, a 
város elórevitelét. 

Fejlődés, haladás csak ott mutat
kozik, ahol a szerveset egészséges, ahol 
meg van mindazon kellék, ami a fejlő
dést elősegítheti. 

»A rothadás, a szervezet bomlását, 

gyöngülését idézi elő, a fejlődés, a szer
vezet erősödését,'edzését. 

Ahova a rothadás csirája befészke
lődött, onnét az egészségügyi viszonyok 
javításával űzhető osak ki. 

Ha a szervezet ellentálló képessége
fokozott, akkor a rothadási csira ott 
nem talál buja talajra, — hanem 
maga csenevész el, táplálék hiányában 
pusztul el. 

A város vezetését hivatott orgánum
nak oly egészségesnek kell lenni, hogy 
a rothadási csira oda be ne férkőz
hessek. 

Botrány már az, ami itt előfordul. 
Jánosházát leghelyesebb lesz legkö

zelebb Sodorna és Gomora néven em
líteni. A képviselőtestületnek nem aa a 
hivatása; nem is as a rendeltetése,hogy 
a folytonos vizsgálatok kérésével foglal
koztassa a főbírót, hanem a város órde-

Visszaemlókezés. 
Irta: Király Jalta. 

(Folytatás). 

"——A vonat füttyentett, a kerekek meg
indultak még egy utolsó »Isten hozzád* hang
zott föl és az ismerősök szemünk elOl el
tűntek. Még láttuk a falunkat, a házunt at, 
vigan is intettek, de nekem — a messzetávo-
zónak — szivem vérzett, szivem fájt.. . . 

Másnap még egyszer megjelentünk a 
mindenható ezredorvos előtt és aztán eleve
nen eltemettek a komor falak közé, ahonnan 
nincs egyhamar szabadulás. A bekerült »reg-
"^ijjSStó**'' « öreg legénység JOztV, 

hető, katonákról lévén szó. Azt mondják, nincs 
nagyobb gazember, mint diák és a katona. 
Itt-a-lelemény és a huncutság a végletekig ki 
van fejlődve. Aktuális dolgok kertinek min
dig elő a vicc mezején. Az embernek megáll 
az esze, mire nem képes a katona. A beke-
,.tth bundást elöl, hátnl kifigurázzák. Előkerül

nek a pakróc-, ágy-, szalma zsák-csínyek, leg
többször durva tráfák alakjában. Ezt tűrni 
kell, mert különben helysete még rosszabb 
lesz. Ott a világon mindennek tudják az em
bert • szekírozni.* A katonáéknál hallgatni: 
arany, beszélni egyes, (értem azt a helyet, 
ahová a katonát lecsukják). Itt az életrend: 
priccaen aludni, kenyeret enni, vizet inni. 
Egyéb nem adatik . . . 

Kufferomat letettem a leendő ágyam 
mellé és mindjárt rá is ültem. Körüljártattam 
a tekintetemet annak okául, hogy lássam, 
micsoda helyre kerültem. Puszta, rideg min
den, osak az ágyak állanak sorba. — Te ágytJ 

De sok mindent elmondhatnál a katonai élet-
.bői! íüayban érlelődhateft ^JJAd az 

— Hogyaztán milyen itt az élet, e lképzel öngyilkosság-tervel Hány katona keserűségé-
. . — I 1 í r l i _ 11 I U X _ _ I r n l n n i í n n t f n I* Ma*, nóvák tá ről beszélhetnél! Hány katonának a könnyeit 

szívhattad bel Hány megrázó jelenetnek le
hettél tanuja! S talán ekkor magad is meg
lágyultál, pedig oly kemény vagy, mint a kOI 
Az ujjoncnak nincs kedve három éjjel, három 
nap rajta aludni, hozzájárulnak még ehhez a 
benszülöttek is, poloskák, balhák képében, 

melyek meglehetősen ébren tartják az aludni-
akaróL A fejalja is a keményebb fajtából való. 
Reggel az ébredésnél olyan a bundás feje, 
mintha megfej bekülték volna. De ha ezt a 
keménységet és a hívatlan vendégeket meg
szokta, olyan jóizüeket alszik, hogy a ruga
nyos madracon sem jobban. 

A mundérba hamar belebujtatják a 
civilt. De különös módon. Egy halom ruhát 
eléjük adnak; abból egy öltözetet elvesz és -
odébb áll. Válogatásról, cserélgetésről szó 
sincs. így kerti aztán a katonának a fejébe 
olyan »mici« (sapka), mely leér az orráig. 
Akkora bakancsba teszi á lábát, mint egy ki
sebb fajta ladik; az orra az égnek áll. A 
ruha meg.ugy áll rajta, -ttiéí *Tfc»4nya. 
ízért ismerik meg egész biztosan a póttar
talékost, a rezervistát. Ellenben a hároméve
sen ugy áll a kiadgyusztalt öltözet, mintha 
skatulyából húzták volna k i — A sok rossz 
öltözet ellen nincs sok appelláta, bele keli 
nyugodni, mint sok másba. Teszem azt, hogy 
reggel a »cuggot< ki kell söpörni, as ágyat, 
ablakokat le kell porolni, a köpőcsészét ki 
kell vinni. Ez regula, ezen segíteni nem lehet. 
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keinek a 'megvédése mellett annak sz 
előbbre vitele. A kor szelleme hassa át 
a vezetőséget és a haladás jegyében 
fogjon a munkához. 

Üdvözöljük a képviselőtestületet e 
bátor fellépésért, ;cs8kigy előre, de a 
tisztító munkáját végezze be gyorsan, 
alaposan és dolgozzon a városért. 

Majd meglátják, mily irányban és 
minő eredménnyel munkálkodik, ha a 
városházát kitisztították ! ! 

Egy érdekes könyv. 
A tükröm. 

Irta: Járni Mtri. 
Azt hiszem mindenki tudja Magyar

országon, hogy a sors a Nemzeti szín
ház nagy tragoedajának, Jászai Mari 
úrasszonynak nem a színpadot, hanem 
az Íróasztalt rendelte volna ki a munka 
területéül, — ma az írás művészeinek 
sorában az elsők között emlegetnék. 
Pedig Jászai Marinak idáig nem jelent 
meg könyve. Itt-ott elszórt cikkei alap
ján tudja azt minden művelt ember. 
Most látom a könyvesboltok kirakataiban 
első könyvét s megállít az ó szép bá
natos arcképe a gyöngybetüs jellegzetes 
aláírása. 

A könyv címe: »A tükröm« és azt 
mondja róla Jászai, hogy a könyvben 
összegyűjtött és különféle alkalmakkor 
írott cikkek fanyar gyümölcsű bokron 
hajtottak, de bizonyos, hogy ugy ter
mettek és nem csinált virágok. 
— A legérdekesebb, könyvének egy 
hosszabb tanulmánya, az „Égy. szinész-

Mig a tisztogatások torténnek, a napos 
hirül adja, hogy kész a reggeli: a feketekávé. 
Ha valaki hallja ezt, azt gondolja — mint 
én is — hogy ott mesés élet lehet, ahol fe
ketekávával trakláfják az újdonsült katonát 
Az a kávé pedig csak melegített fekete víz; 
aki issza, korán elhal. Ll lehet rá mondani. 
A baka tehát agy segít magán, hogy tesz 
bele 2—3 kocka-cukrot, vesz hozzá a kantin
ban cipót vagy zsemlyét így még agy-ahogy 
élvezhetővé válik a török-ital. 

u^ey^shez hozzászokott újoncaiig 
nyeli le az utolsó kortya fekete lét már a. 
szakaszvezető öraTT?" .fergaterungí. No' iszéti, 
van erre mozgás! A borjú, a puska, a bajo-
nett — a gyik-leső — a kenyérzsák, a feld-
flaska fa tábori csuiora), a kohgesir (a főző-'' 
edény) azoúnal a katonán terem. Egy perc 
múlva már glédában áll az egész csapat. A 
legkisebb mozgás sem észlelhető, de a leg
kisebb zaj is meghallható. Knnek a .vergate-
rung< szónak olyan hippnotizáló ereje van, 
hogy" ha a szegény bakának az orra csücskire 
szállana egy valamiféle darázs, egész ké
nyelmesen eregethetné bele fulánkját, mert 
elhajtani nem volna szabad, a fájdalmakat 
állni kellene rendületlenül. >Igy kívánja ezt a 
bakareglama.' 

(Folyt, köv.)-'--. 

lélek". Mily mesterien tudja mondaniva
lóit kezdem, igy: Kis hajómat vizrebo-
csátandó építek neki egy csipet talpat, 
melyről leszalasztom az eleven árra, az 
emberek kezébe: hadd ússzon, ha élet
revaló. A fáját a magam erdejéből vág
tam, kíváncsiságomból és őszinteségem
ből. Az utóbbit utóbbi időben már 
kizárólag a magám használatára tarto
gatom; magamnak faragcsálok belőle, 
hol szerszámot, hol játékszert. „Es-amint 
egyre nagyobb gyönyörűséggel olvasom 
ezt a gyönyörű, nagy- tanulságokat fel
táró, voltaképen első sorban színészeket 
érdeklő cikket, szinte megdöbbent, mi
kor eddig jutottam": Mulatságos az em
ber jóakaróinak az a kedveskedése.ami-
kor dicséretképen azt mondják: Mennyire 
átérezte a szerepót! Valódi könyeket sírt. 
Gyermekes kis színjáték volna az,amely
nél a színész átengedné magát a szere
pének és annak minden próbáján és 
minden előadásán igazi könyeket sirna! 
Két év alatt megvakulna. De ez még 
hagyján, hanem ki vigyázna kivül? Ki 
fogná az indulat gyeplőit, ha a színész 
elfeledkeznék magáról; sohasem higgad
tabb és meggondoltabb a színész, mint 
mikor tombol és féktelenkedni látszik, 
mert akkor van legnagyobb veszedelem
ben, hogy nevetségessé válik. De meg 
anélkül összetörnénk zúznánk egymást. 

— Hogyan ? — Ezt Jászai mondja? 
— Hisz ez • reám nézve igen kellemetlen. 
Mert eféléket olvastam én már. Moliere, 
Goethe ós Taine szintén fejtegették már 
ezt Jászai előtt, de mindenkor csak ta-
máskodtam benne, ha olvastam. Nem 
tudjátok ' ti azt. szellemóriások. Csak 
akkor hiszem . ezt, ha -Jászai állítaná, 
akinek szemében hányszor láttam igaz 
könyet; akinek hangjából hányszor érez
tem a lélek mélységét, őszinte, igaz fáj
dalmát. És íme, maga a nagy tragoeda 
cáfol rám. Szinte kellemetlenül adom 
meg magamat. Mert én most se hiszem, 
hogy azok a könyek, ifjúságom gyönyö
rűségei, — nem igaziak voltak ott a 
színpadon. 

íme néhány szép mondás Jászai 
könyvéből: 

> Csak a kis szereptől lehet meg
nőni." 

„Azt tartom, hogy a legprimitívebb 
eredeti, többet ér a legartisztikusabb 

szent János bogárka a méla természet-

!
iez. Magában is gyönyörű ez a kis bo-
ond világító bogár; de voltaképen ott 

a füvön, a klorofilon, este harmat csil
logása között, ahogy ráragyog az egész 
menybolt, — gyönyörű igazán. Épen 
azért, akik a szépet szeretik, azok az én 
„Tükröm"_-et meg fogják venni. Ára 3 
korona. Hölgyeim, menjünk el minde
nüvé, ahol a szellemi -termék kapós. 
Mondjuk meg, hogy Jászai könyvet irt 
a tüdőbetegek emberbaráti alapjának 
gyarapítására. A könyv a magyar szel
lem inkarnációja. Csodás, gyönyörűsé
ges; egy kivételes nagy szellem örökbe
csű alkotása. És az ára csak 3 korona. 
Lehetetlen, hogy az amúgy is már má
sodik ezernél tartó könyv, a „Tükröm" ne 
vesse sugarát jótékonyan azokra a sá
padt, ványadt arcokra, akiknek a halál
ból való visszaváltásáért fáradozott az 
áldottszivü Nagyasszony. 

Ü v e g b ő l t á p l á l t 
gyermekek rózsás és teli arcuakká, erősekké 
és életvidámakká válnak, ha / 
SCOTT-féle csukamájolaj EMÜLSIÓ-t 
adják neki. 

A SCOTT-féle EMULSIÓ-ban 
levő tiszta és könnyen emészt
hető táplálék, gyorsan jóváte-
szi a táplálkozásnak akármely 
fogyatkozását 

A S G O T T M e EMDLSIÖ-t 
nagyon szeretik a krémszerü 
izéért. Kitűnő bármilyen okból 
eredő erőhanyatlás és gyenge
ség ellen. 

A S C O T T - f é l e EMULS1Ó 
a leokiválóbb. 
Égy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér-

Kapható minden gyógytárban. 

Heti krónika. 
Szabadság ünnepe. Március 15-iki nagy 

nap emlékére községünk zászlódiszt öltött 
Látszott, hogy még él emlékezetébén a sza
badság, egyenlőség, testvériség napjának tör-

-kópiánál. Az--*réWHR-Ti kelleHr«fSl«SSi4í#f»ie.- AsMpares-kiir. — tek«teüeL&Jiét-
"széFetiff."*"-

„A hosszú diszletezés mindig a 
darab lelki életének rovására történik. 
Oh Shakespeare! Jöjjön cl a te üres 
színpadod országa." "' 

,. „Az emberiség lelkét mindig a sze
gény rajongók vitték fel és emelték a 
magasba." 

„Bizony-bizony, hogy egy szere
pünknek megadhassuk a savát-borsát, 
össze kell hordanunk eget-poklot. Csak 
az a könyebbség, hogy mi színeszek ezt 
is, amazt is — egy végből mérjük." 

* * 
* 

Ezek a kis mutatványok ugy arány
lanak az.egészhez, mint nyári estén a 

} 

köznapi elfoglaltságára — 13-án tartotta az 
ünnepélyt Az elnök, ünnepi "beszédjével mélr 
tattá a nap jelentőségét, Knezovics felolvasá
sával ismertette a márciusi-napok eseményeit, 
több tag pedig hazafias költeményt szavalt el. 
— Ünnepelt a rám. kath. elemi iskola is. 
Az ifjúság elénekelte Fehér István-.lanitó ve
zetésével a .Talpra raagyar«-t Ezután Korn-
feind Vince beszélt a szabadság napjáról. 
Utána elhangzott a .Nemzeti dal.« Az ünne
pély az 5-én megjelent számban közöl prog-
ramm szerint folyt le. — A gyermekek ajkán 
minden szavaló után felhangzott - a- lelkes 
•éljen.« Az ifjúság tanítóik vezetése mellett 
— fél 8-kor szent misét hallgatott, Tudtunk-^ 
kai van itt Jánosházán Polgári-kör. Kath.-körJ 
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Kaszinó, Kath. Legén jegyiét, Önképzö-kör. 
Hát ezek március 15-én liallgatnak, vagy 
talán nem is tartják érdemesnek megünne
pelni? Hol van a hazafiság? Énekek: Áldd 
meg Dr Isten, Szózat, Kossuth Lajos, Talpra 
magyar. — Az egyházashetyei evang. nép
iskola ez évi március hó 15-ét műkedvelői 
előadással kapcsolatban „ünnepelte j i i e g . — 
A sárvári magy. kir. tejgazdasági szak
iskola tanuló ifjúsága 1910. évi március 
hó 15-én (kedden) d. u. 3 órakor Láncpusz
tán a szakiskola nagytermében az 1848. már
ciusi események emlékezetére nemzeti ünne
pélyt rendezett. Műsor: 1. Hitnnos. Énekli: 
az ifjúsági énekkar. 2. Talpra magyar, Sza
valja: l'álfi József, 3. Tavasz elmúlt. Énekli: 
az ifjúsági énekkal. 4. Hazafias felolvasás. 
Tartja: Neumann Gábor. 5. Március 15. Sza
valja: Péter János. 6. Nagy Bercsényi Miklós. 
Énekli; az ifjúsági énekkar. 7. Ünnepi beszéd. 
Tartja: Lovasi Sándor. 3. Kossuth Lajos azt 
üzente. Énekli: az ifjúsági énekkar. 9. Magya
rokhoz. Szavalja: Seyfreid Zsiga. 10. A' rab. 
Szavalja: Kertész János. 11. Szózat. Énekli: 
az ifjúsági énekkar. 

Tanítók viszálya. Nemcsak a közigaz
gatás, de a népnevelés terén sincsenek itt 
ideális állapotok. Mult héten közöltük egy 
apa levelét, amelyben csupa jeremiadak vol
tak, mivel most újból tanítókról szól e hír. 
Hétfőn március 14-én, Szombathelyen volt 
Kemény Simon orthodox izraelita tanító a 
törvényszék előtt, mivel Novak Pál róni. kath. 
tani lóról azt mondta, egy lapban pedig azt 
irta rola, hogy: hamisan tanúvallomást tett 
ellene. Ráadásul azzal is fenyegette, hogy 
feljelenti a püspöknél. Nórák Pál a jbiróság ele 
vitte, amiért mondta; ott elitéltek Kemény 
Simont 30'korohára. Megfellebbezte, igy ke
rült 1 a törvényszék elé, ott -helybenhagyták, 
kötelezték még a költségek megtérítésére. 
Amiért irta azzafjíz esküdtszék foglalkozik 
majd Győrbea — A tanfelügyelő figyelmébe 
ajánljuk ezen irigylendő állapotokat. 

Nóvák Pál tanító ur a következők köz
lésére kér lel bennünket:- Még jóformán be 
sincs fejezve az egyik pör, már kezdődik a 
másik. És Kemény mindegyikben szerepet. 
Okulni azonban nem okul. Csak a héten bün
tették'meg á t é r t mert Novak Pált hamis 
tanúsággal rágalmazta, már ismét akadt ujabb 
médiumra, akire szintén ugyanazt mondja,sőt 
a szombathelyi kir. törvényszék előtt ilyen 
ráfogással akarta önmagát mentegetni. Érdek
lődtünk e dolgok iránt és megtudtuk, hogy a 

-J£t ty-^;miszerinl ^KéméajtJéi" it''írtakkal 
,*TMlSVJj$iueá8Jtf€f^^ nirni rurigór 'Irén 

tanítónőt, hogy mentse meg az ö urát a bün
tetéstől és pedig olyan formán, hogy a celldö
mölki kir. járásbíróság előtt eskü alatt tett 
tanúvallomását a kir. törvényszék előtt má
sítsa meg. Pungor Irén — ami nagyon ter
mészetes — megtagadta Keményné kérését 
A kudarc után Kemények siettek ezt az ese
tet olyan színben feltüntetni, mintha Pungor 
Irén ment volna ő hozzájuk azon okból.hogy 
lelkiismeretét megnyugtassa, mert (persze 
csak ő szerintük) a járásbíróság előtt tévesen 
vallott,' hamisan esküdött Persze, nem igen 
akadt valaki, aki elhigyje ezt a mesét, ma
gamévá téye ezen ügyet, Kemény éket felje
lentettem ügyvédem 41181 hamis tanúskodásra 
való felbujtás miatt. Ismét szaporodott egygyel 
a pörök száma, valamint a botrányoké is. 
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Képviselőtestületi gyűlés. Németh Já
nos h. biró. szjmbat délelőttre gyűlésre hivta 
meg a képviselőtestületi tagokat, hogy a fon-
tosabb ügyeket letárgyalhassák. Alig nyitotta 
meg a gyűlést, a megjelent képviselőtestületi 
tagok kijelentették, hogy egy ízben már. bi
zalmatlanságot szavaztak az elöljáróságnak 
•éa-nem tergyallak-^Hgy W a l t M o ^ 
hajlandók tárgyalásba bocsájtkozni. Németh 
János h. biró erre feloszlatta a gyűlést. Mint 
halljuk, a dolog kellemetlenül érintette a bi-

Rendelósszerüen készült mindenfajta 
felsőkabátok, tavaszi utcai öltönyök, alkalmi: 
ruhák finom angol kelméből elsőrangú szabás 
és kivitelben, állandóan nagy választékban 
vannak raktáronkon.. Jutányos árak. Deutsch 
Károly és Társa férfiszabók Budapesten, IV. 
Ferenciek-tere 2. 

Bántalmazás. Balogh Antal nemeske-

rót, szívesen szabadulna már az állásától, de 
egyelőre mig más birót nem választanak, 
kötelessége helyén maradni Nem. j-mgylentiö* 
a helyzete; most reáillik az a mondás: »Am 
dache sitzfein Greis, Der sich nicht zuhelfen 
Weiss.€ — Vezércikkünk ezzel foglalkozik. 

Főispáni installatio. Szombaton márc. 
12-én folyt le Szombathelyen az újonnan ki
nevezett főispán, Békássv István beiktatási 
ünnepélye. 

4>/< a betétkamat és nem 4'/,. A 
jánosházavidéki takarék április 1-tői már csak 
i'l, kamatot fizet az ott elhelyezett pénzért 
és nem 4'/,-et Aki április 1. után nem akarja 
ott hagyni 4»/4«/o-ért a pénzét, annak kötele
sek felmondás nélkül azonnal kiadni. 

Megtörtént Egy általánosan ismert 
hülye faluról-falura járva néhány zuglapot 
osztogatott, amelyben le volt iiva a pénz ha
talma. Betéved K.-Somlyón egyik vendéglőbe 
és az ott borozgató >jóképű < bácsinak is ad 
egy példányt, mégjegyezve azt is, rhogy- -mi 
áll benne. Sohse adjon nekem — mondja az 
a jóképű bácsi — nem segítek- én másnak 
haragudni, de az örömében -sem osztozom, 
elég az én gondom meg a bajom.Tudja maga 
mégis csak hülye marnű, ha annyi .pénze 
lesz is mint a polyva*. 1 

Anomáliák a kerületi betegsegélyző 
pénztárnál. A celldömölki ipartestület mult 
vasárnapi gyűlése igen látogatott volt, mert 
— úgyszólván — mindenkinek volt valami 
panasza a kerületi betegsegélyző ellen. A ba
jok orvoslására a gyűlés bizottságot válasz
tott, mely hivatva lesz a Visszásságok meg
szüntetését kieszközölni. E bizottság tagjaivá 
Szalay József, Loránth Gyula és Weisz Kál
mán választattak meg. Csak- azért közöljük 
ezWhiiCaiotfyréAé íu -is lénjebek* fel. eré
lyesen és azon gyakran hangoztatot pauszo
kat Írásba foglalva küldjék J»e a pénztárhoz. 

A hitelszövetkezet közgyűlése. A já
nosházai hitelszövetkezet, miét ~iz országos 

Jánosné lakására és ott kegyetlenül elverte 
bottal, Az asszonyra már régóta haragudott. 
E tetleges bántalmazásnak a járásbíróságnál 
lesz a~ folytatása. \ i 

BorlopáS. Tengelic János kocsis, gazdá
jának — egy szanyi korcsmárosnak — a 
borát szállította. Útközben felkéredzkedett egy 
pár suhanc legény a kocsijára. Rígácson be
mentek a korcsmába s ott jót mulattak. Mig 
a kocsist szóval tartották, azalatt hátul a ko
csijáról elemelték az 56 literes hordót és ott 
mipdjárt a temető mellett elrejtették. De mi
vel itt bizonyságban nem volt a község mel- « 
tett egy kukoricaszár kupacba dugták el.Arra 
számítottak, hogyha nem keresik, maguk isz-
szák meg. A csendőrök a lopást azonban' ki
nyomozták s kiderült hogy Balogh János és 
Kardos Géza (akik ellopták) és Szálai Ferenc, 
Kardos István (akik segédkeztek) voltak a 
bűnösök. E lopásnak a sümegi járásbíróságnál 
lesz a folytatása. 

A slepp. Dr. Okolicsányi-Kuthy Dezső 
egyetemi tanár a liigienikai tisztaságról érte
kezik a Tuberkulózis cimű lapban s az uszály
ról a következőket irja: A földet érő női ruha 
nagy szenny-szállítója a lakásnak. Hány anya 
vitte már haza akaratlan az átkos divat 
révén a sinylődést, hervadást és halált, leg
drágább kincsének, édes gyermekének! De 
hát divat! Az uszály ugy keletkezett hogy XI. 
Lajos francia király leányainak akkora lábuk 
volt, hogy el kellett rejteni. Ezt a «tlepp«-el 
tették. A hölgyvilág persze ilyen ok nélkül is 
kötelességének tartotta csakhamar viselni az 
Uszályos ruhát S azóta viseli is. Amíg az 
uszály divatba hozói azt gyalogosan nem hor
dozták s ma is a müveit asszony, ha gya
logsétára indul, mindig rövidebb ruhát 6\t, 
tehát nem söpri szoknyájával az utcát nem 
is hordja haza a ruhaalj szélén és redői kö
zött az. utca szennyét s fértőzményét, addig 
a félmüveit épen ezzel véli »uri« voltát mu
tathatni? Holott csak azt árulja el, hogy nem 
is tud külümbséget tenni az utca és a szalon 
között : , ! ! 

Az orvos és a gyógyszer. Egy jónevü 
orvos csinos is volt, kedves modorú 

épen nem w u i a h S ú toata., vojt, .akit, már 
központi szövetkezet t a £ % r c o d ^ ^ 
••Ml̂ wciiis M-liatk^Bk.""'!! 1^ - • T ' 

Tűz Jánosházán Vasárnap v — 13-án; 
— délben félrevert harang és vészkürt zúgása 
riasztotta fel a község lakóit. Mi ez? . . . mi 
ez?-—; kérdé mindenki. — »Tüz van a -Sü-' 
megi-uloáb'an< — volt a felelet A nép aho
gyan tudott, ahogyan vo l t , rohant most a tűz
höz. Már ekkor javában égett Löwiuger Ignác 
marhakereskedő pajtája. A tűzoltók is meg
mozdultak. Kel szerelőkocsival ki is akartak 
vágtatni, de csak az egyik ért ki szerencsé
sen a veszélyes helyre, mert a másiknak a, 
tengelye útközben összetörött Mit volt mit 
tenni, ugy kellett az embereknek odavinni 
Különös, mindig akkor romlik el valami,' mi-, 
kor használni kellene; persze, addig senki 
nem vizsgálja, hogy használható lesz-e szük
ség esetén — Nagy munkája nem volt a 
tűzoltóságnak, mert a pajtában nem volt sok 
takarmány, ami éghetett volna. Alig telt el 
félóra, a tüz elaludt. — Hogy mikép keletke
zeit a tüz, azt nem tudják. f~ 

épen három hónapja gyógykezelt 
nem igen motajkozott, » <" v ; 

Az apa égy. nap̂ -megfogja az orvost 
•— Doktor ur„mi Van a leányommal ? 
— Kedélybeteg és bizony nehezen ha

itid a javulás. 
— De talán ön nem mondja meg! 

tén, mi a l | a j ^ * , s * * * T^^t^ 
• . ^ H á t kérem-megmondom: 
szonyuak férjhez kellene menni. Ez volná a 
legjobb |mg|fe |4 f f j ut> •- ' 
„. A_papi. gondolzTonlk.̂  ' ' m&mt 

— Hm! És akkor egészséges lesz a 
leányom? ' 1 ' 

— Mint a makk. 
A bankár ismét gondolkodik. 
— Tudja mi t orvos ur, vegye 

leányomat 
A 'fiatal orvos igy felelt: 
— Tetszik tudni; éik csak rendelem az • 

orvosságot, de bevenni mindig más szokta. 

el a 
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A nyári sxinkritikus és primadonna. 
v Egyik laptársunk irja, hogy van egy nyári 

színházi kritikusa, akinek most ütközik a ha
jassá és aki azért nyári kritikus, mert ezidő-
scerint Budapesten-az öreg salában Mariska 
kérdéseire szeretne felelni, ha tudna és csak 
fecske csicsergéskor érkezik haza, ahol a 
nyári színészek érkeztével fölcsap nyári kriti
káénak. Ámbár ez a tehetséges ifja Mariskát 
nem veszi elég komolyan, nyári kritikusi mi
nőségében annál komolyabban veszi a Máris-

' k á k a t ^ e ^ ^ " ^ 
szubrettet és epyebeket Hogy mily komolyan 
veszi a művészet egy-egy nyilt kérdését, ki
tűnik abból, hogy mostanában is körkérdést 
intézett a príma és dua donnákhoz és a kér
dés, amelyet a foldönj áró csillagokhoz körözött 
nem a művészetnek valamely szubtilis ága 

x volt, hanem ez:' — Milyen krémet használ 
Nagysád? És a nyári kritikusnak máris né
hány szár ilyen válasza van: — Természe
tesen Diana-krémet. Csak a három csőrfl ka
csa idejében használhattak mást Mióta a 
l.uienburgi udvar gimbeli-gombolja a bon tont, 
— azóta nincsen más krém, mint a Diana-
krém. Tégelye 1 korona 50 fillér és kapható 
minden gyógyszertárban, drogériában. 

Elejtett besiettek. 
A) Olvastad .Zalán futását* Vörös-

mart ty tói? . 
B) Zalán futását?! 
Talán a »Zalme« futását gondolod? 
A) Kérlek ne izléstelenkedjél. — Zalán s 

futása egy eposz, az meg talán paródia. 
B) Ez tragoedia. 
A) Halljak. 
B) Kezdjük a személyleirással. A Zalme 

agy néz ki, mint egy betörő. A külseje félel
metea. A neve Zalme Spanga . . . 

A) Spanga — Spanga, — te az ország
bíró Májláthnak a gyilkosát is ugy hívták. 

B) Akár ngy hívták, akár nem, az én 
Zalmem vezetékneve: Spanga. 

Hogy a dologra térjek, a falujában sok 
rossz fát tett a tűzre. Megcsalt akit tudoU és 
amikor tehette, becsapot mindenkit, akinek 
dolga volt veit, tA e.éga ase Iv hogy a falu
jából szöknie kellett Hiába ütötte a mellét, 
hogy ilyen gazdag meg amolyan gazdag. 
Annyi pénze Rothachildnak sincs mint neki. 
Elkeresztelték — horgosaiénak — a keresett 
egy más berket, ahol felüthette tanyáját és 
kezdett gescheftelnl 

A) Furcsa a história. 
B) A vége a legérdekesebb, ott lesz a 

tragikum. 
* Onnét is elüldözték, senki nem érintke

zett vele, senki nem fogadta a lakásán. 
Olyan jancsibankos milliomos más is 

lehet, de nem lármázza tele a világot, mon
dogatták. Azt a falut is ott hagyta mint 
Szent Pál az oláhokat 

A) Különös. Ha valaki tisztességesen 
viseli magát, mint üzletember, nem kergetheti 
el senki. 

B) Harha^.lfrhLJiL 

B) Téged. Hát a kutyából lesz valaha 
szalonna? Hát a botból lesz valaha borotva? 
Hát a vér vizzó válhatik? Egy hótigcsalóból 
lehet valaha tisztességei ? Most kóborol az 
országban.' 

... A) Van felesége is? 
BJ Igen. ^ - -
A) S mit csinál az? 
BJ Minden reggel a párnája könnytől 

ázik. '- . 
A) Szegény. •*•'•=.-

—— B) A -Zalme, _ _ ,1 
A) Dehogy, — a felesége. 

• 
A) Jaj de mesés, jaj de mesés. 
B) Halljuk a mesét 
A) Barátom sétálok az utcán és Játok 

magam előtt egy párt. — Az asszonyka igen 
simul a férjéhez 

Beszélgetnek, az asszony hevesen, a férj 

I 

H) Szóval sebesen és hevesea 
A) Ne zavarj. Az asszony mondogatja 

igen, igen, mi lennél te, ha nem én lennék a 
feleséged ? Nyomorult, koldus lennél, ha nem 
én vezetném az üzletet. 

Kérlek Száljkám — mondja a férj — 
(így hívták az asszonyt) szeretlek is imád
tak is. 

B) Hogy hívják a férjét? 
A) Még nem tudtam akkor. 
Az asszony csak folytatja: >ngy-e ne

kem köszönhetsz mindent? Ki beszélne ve
led, ha nem én lennék a feleséged. Hol kapni 
oly j ó és olcsó portékát, mint nálunk? ügy-e 
te mindig nyugodtan mégy a vidékre üzlet 
után, mert tudod, én jól vezetem az üzletet« 
Jaj Szálikám — mondja a férj — irigyelnek 
is tőlem sokan. Nálunk pénzért — mindent 
lehet kapni. Aki tőlem vett portékát egysz«r, 
az nem kerül el engem ngy-e Mónikám? Bi
zony Szálikám nem egytől halottam már, ha 
tőled vett portékát, begy az— >eukka ziesz«. 

B) Hol lakik az a boltos? 
A) Még nem tudom. 

NYÍLT-TÉR. 
( I rovatban. kotlOttekért a rortasithé- hM5»t>t 

nem Tállal.) 
Pungor Irén rágalmazóinak. 
Az olyan egyéneket, akik védtelen nőről 

aljas hazugságokat terjesztettek, alávaló, pisz
kos népségnek tartja, 

Jánosháza, 1910. március 16-én, 
lerak P á l 

E L A D Ó 
egy sárgaszőrü 1 és fél é t é t 

T E N Y É S Z B I K A 
állatorvos által megvizsgálva. 

Bővebb felvilágosítást ad a tu
lajdonos 

Baráth István 
Jánosháza. 

SZŐLŐSGAZDÁK! 
H o m o k o n é t 
k ö t ö t t f ö l d ö n 

Aki borait min
denkor Jé i n a és 
hamar akarja el
adni, ültessen De-
1 a ware iiólöt szán
tóföldekre la, és ha 
a hiányzó tokéit ez

zel pótolja, az ilyen vegyes bor oly fi
nom lesz, hogy drágán éa hamar elkel 

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és 
bizonyítják nagy borkereskedők, akik 
60—80 koronáért is megveszik hektóját, 
ha százezer hold ilyent teremne is. Per
metezés nélkül a mult évben is peronos-
porától mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó.) 
TiMiSfll iiJHysik Uktyta és kémaatvt. 

NAGT GÁBOR siőlőnagyblrtokos 
KÖLT, Biharmeoye. 

korrát, ntrk is 
rea. 

Egy újonnan épült, adémentes 
bás a Dakai-utcában, szép 
ndvarral és gyümölcsössel 

e l a d ó * 
Bővebb értesítést ad HORVÁTH KÁROLT 

9 n n * o * n * ; * n n o n n 

28 kr. = 56 fillér egy liter 
balatonme lléki bor a 

0 
0 

a mai naptól kezdve, — házhoz szállítva. 
Hintán nagyobb mennyiségű balatonmelléki bort jutányos áron 

vehettem, így azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a bor árát le
szállíthatom. Egy liter bor 56 fillér, hathoz szállítva, 5—10 
literen felül még olcsóbb. 

Pontos és figyelmes kiszolgálási * • 

L Ő W Y D Á V I D 
Vasúti vendéglős, Jánosházán . 

Bor, pezsgőhöz a legjobb ital. I M - - - - - - - _ " _ 
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l-t ttu, • Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


