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felelős szerkesztő. 

Az utcák elnevezése. 
Irta: ér. Marton Adolf. 

Nem egyszer hangoztattuk mi már 
azt, hogy a képviselőtestület szakítson 
a régi, ósdi rendszerével, adja föl a 
maradiságát, ne legyen szűkkeblű és 
lépjen a haladás utjára^Semmi téren 
semmiféle újításba nem akar belemenni, 
— mert a költségtől fél. 

Ne merészelje senki Jánosházát 
falunak nevezni — mert az könnyen 
porul járhat. Mi igenis azt mondjuk, 
hogy a legutolsó faluban különb intéz
kedések történnek a falu érdekében — 
mint nálunk, holott Jánosházát szeretik 
városnak — nevezni. Mi ugy hisszük, 
gúnyból teszik ezt. 

Nagyon furcsának tűnik az ember 
előtt Jánosháza, ha megnézte a közel
fekvő Celldömölköt, Sümeget vagy Ta
polcát. Egyik városnak sincs több lakosa 
s mindenütt minő városias, pezsgő 1 
életet tapasztal! Már külsőleg is mást 1 

árul el, mint itt. 
Mult évben félig-meddig megsza

vazták a kötelező járdák elkészítését — 
most ad acta van téve. 

Nincs senki, aki gondolna erre, 
nincs senki, aki szeretne végrehajtani. 
Furcsa, de nagyon forcsa az is, hogy 
itt az utcáknak sincs rendes nevük, 
holott a legutolsó faluban van már 
Kossuth Lajos vagy Rákóczi-utca. 

Minek is az, mondhatná itt valaki, 
ha az öreg apám végigjárt pl. a cigány
utcán, minek ' azt most elkeresztelni. 
Nem ugy van az. A Cigány-utcát ki 
sem meri az ember ejteni, hisz ott nem 
laknak cigányok, igy a benne lakók 
könnyen megsértődhetnek. 

Igy vagyunk a Pásztor-utcával. 
Hát ott pásztorok laknak? -
Vagy mily furcsa a >Bujtorján-

utca«! Van Fürdő-utca, mert arra men
nek a fürdőbe. Uj-utca kettő is van, 
melyik a régiebb? 

Milyen szép lenne, ha a Sümegi 
utat elneveznék Rákóczi-utnak. A Dukai-
utcát Kossuth Lajos-utcának, a Pásztor-
utcát Petőfinek, a Cigány helyeit And-
rássy-utca és igy tovább. , 

A lap szellemi részét illető közlemények a 
szerkesztőséghez; előfizetések, hirdetési dijak 
és reklamációk a kiadóhivatalba küldendők 

Megjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések 

reiéi szerint közöltetnek. 

Ez is egy lépés lenne előre. 
A képviselőtestölet a bíróval együtt 

gondolkodjék egy kissé a dolog felett 
s a legközelebbi képviselőtestületi gyű
lés előtt indítványozzák ezt, annál is 
inkább, mert ez nem kerül sokba, de 
1911. január havának első tiz napjában 

1 népszámlálás lesz. Mily példás rendben 
mehet, mily szép lenne, ha az össze
állítandó statisztikában már az uj, jó 
hangzású utcák nevei is szerepelnének. 

Van még egy más kívánni valdts, 
a házak rosszul vagy egyáltalában nin
csenek számozva. Amely házakon van 
szám, az is régies, kopott vagy beme
szelt, de látni nem lehet. 

Ez is fontos a népszámlálás miatt. 
Leghelyesebb lenne nj beosztás 

szerint elrendezni a hazak számozását. 
Legyen minden utca külön sorszám 

szerint, egyik oldalon pl. a páros szá
mok, másik oldalon a páratlan. 

Mint örvendetes jelenséget konsta
tálhatjuk itt, hogy az építkezés megle
hetős szépen megy előre, de ez által 
zűrzavar támadhat a számozásnál 

T Á R C A. 
A becsületes megtaláló. 

A mi szép_~hazánkban, a hol a szabályok 

nyilvánulását v é g r e rájöttek, hogy még nincsen 
elég szabály. Egy legalább hiányzik. És ezért 
el kelí utasítani, az igazságot. A Kúria érdemes 
bírái három nap és három éjjel hiába forgatták 
a Corpus Jurist Hiába nézték át a régi foli-
ánsokat. Nem találtak—paragrafust. 

A Józsefváros egyik régi, rozzant vis
kójában lákoíf egy nagyon szegény varga, a ki 
őrködött a házirend fölött. Ennek az embernek, 
hogy egyebéí ne említsek, heteken át nem 
volt meleg étele, vicsorgó hidegben nem volt 
jó csizma a lábán. Lakásában heteken át nem 
fűtöttek. Azonban volt neki két kis unokája 
akiknek a maga kenyerét adta oda. És volt 
neki: — csodálatos tiszta — becsülete . . . 

- -A házban lakott egy mogorva vén kis
asszony. Soha ember nem járt a lakásába. 

Néha-napjában látták csak, mikor a piacra 
ment. Egyszer azonban oda sem ment, hanem 
— a másvilágra, Nem volt se testvére-, se 
rokona, se barátja. Eltemették a nélköl, hogy 
tudta'- volna, van-é ezen a széles világon 

tő örököse ^ ^ ^ j ^ ^ , , - : 
Jött a hatölagf^ozzant szájúja, 

asztalt elárverezték. Azután fölhívták az öreg 
házmestert, hogy vigye el a sok lim-lom 
papirost, ha tetszik, tüzeljen vele. A kis unokák 
játszottak a papirosokkal é3 hetek múlva 
egyszer csak egy boriiéiból kiesett a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár tizenötezer koronás 
betéti könyve. Odaadták öreg apjuknak. Csak 
egy név volt a könyvön. A ki jelentkezik érte, 
annak nyomban kifizetik a pénzt Az öreg 
házmestert ennek láttára - még a hidege is 
kirázta. Éjjel pedig nem tudta lehunyni sze
meit Reggel első dolga volt, hogy bevitte a 
könyvet az elöljáróságra. Azután megkezdődött 
— a kálvária. Futott Ponciustól Pilátusig, 
hogy megkapta jutalmát. A felelet mindenütt 
az voltj majd elintézi dolgát a — bíróság. 

A pör megindult Tartott is két 
deig. Egy csomó fiskális, nagy sereg tanú 
vonult fol a törvény elé. Vagy 15 biró for
gatta végig a pörös írásokat A dolog azután 
igen rövjg lett, a légfőbb bíróság azután "szo-
szerint igy ítélt: »Felperes keresetével eluta-

részére jutalmat Dizlfsitana 
• A fiskális pedig, azt mondta: 
. . ) — i t t vannak barátom az- itélefek.]feg» 

mutatja mindenkinek, hogy maga milyen T~ 
becsületes ember . . . 

Az öreg rezignáoióval felelt: >Sokan 
mondták már: szamár ember.* 

Vájjon helyes és célszerű jogpolitika-e 
az embereket arra tanítani, hogy a" polgári 
tisztesség és becsület gyönyörű, magasztos 
fogalom. De majd megjutalmazzák a mát - , 
világon. ;:« a . 

Vájjon ezt a tételt nem fogja-e nevetni 
a betörő: 

— Igaz, nem vagyok becsületes ember, 
de legalább: szamár sem. 



2. oldal. Jánosháza ós Vidéke 31. szám. 

A Dukai-utcában évről-évre tőbb 
Mzat épitéuek, épugy a Fürdő-utcában 
is, igy ha rendszeres a számozás, nem 
lehet hiba. 

A legközelebbi népszámlálásra ez 
fontos és sürgős is, a képviselőtestület 
jóakaratától függ. 7 

uj tábla, minden háztulajdonos kész
séggel szerez pár fillért a házára uj és' 
csinos számozási táblát. 

Az utcák uj neveit jelző táblát a 
község csináltassa meg a község szám
lájára s agy hisszük, ez nem fogja az 
egyensúlyt megzavarni és a pótadó sem 
fog emelkedni. 

üj naptár. 
Ujabban sok terv merült fel a Ger-

" gely-naptár reformálására, minthogy ez 
nem felel meg a pontos áttekinthető 
időszámítás következményeinek. A Va
tikánnal összeköttetésben levő Kölnische 

- Volkszeitung most azt irja, hogy a Ger
gely-naptár reformálása, amelyet keres
kedelem, iskola, állam és maga a vallás 
is sürget, több úttörő kísérlet után a 
megvalósuláshoz közéledik. A német lap 
szerint maga X. Pius pápa vette kezébe 
a reform ügyét és a Londonban össze
ölő kereskedelmi kamarák kongresszusa 
elé terjesztette az ügyet, miután az uj 
naptárt már január elsején szeretnék 
életbeléptetni. 

A terv egész terjedelmében a kö
vetkező: a 365 napos év 4 évszakra 
oszlik föl, minden évnegyedben lesz 91 
nap, azaz 13 "hét, összesen 364 nap. 
Minden évnegyed 3 hónapja közül az 
első kettő 30, a harmadik 31 napos 
lesz. As év. utolsó vagyis 365-ik napja 
pedig dátum nélküli újév napja lesz. 
Miden negyedik évben a szökő év 366-ik 
napja nem februárban, hanem június 
80.. és július 1-je között szintén mint 
dátum nélküli nap. 

E reform révén február teljes hó-
IffagHSjgBBPsftljiJ 
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egyenlő lesz a napok száma. Hogy az 
átalakítás teljes legyen, szükséges, hogy 
minden évszakban a megfelelő hónapok 

. egyes napjai a hét ugyanazon napjára 
essenek, ez megvalósítható már a kö
vetkező 1911. évben, amelyben január 
elseje vasárnapra esik. Az újév napja 
e szerint mindig vasárnapra esnék, 
amelyet nem vasárnapnak, hanem egy
szerűen »ujév napjának* neveznének, 
január elseje pedig hétfőre, minden 
évszak utolsó napja s igy Szilveszter 

napja vasárnapra esnék. Január.április, 
július és október elseje mindig hétfőn, 
február, május, augusztus és november 
elseje pedig kedden lenne. 

Ez a normálnaptár tehát, mely min
den évben ugyanaz lesz, igy alakul: 

Húsvét napjának elhelyezése okoz 
kis nehézséget^ -Húsvét.- ünnene, 

március 22. és április 25. között vál
tozik, a közép április 8. E nap az uj 
naptár szerint hétfőre esnék, ami lehe
tetlen. Vegyük a legközelebbi napot 
április 7-ét. E szerint húsvét ünnepe 
valóban azon napok egyikére esnék, 
amelyen Krisztus Urunk kínszenvedése 
és feltámadása tortérit. Egyesek számí
tása szerint az -Üdvözítő, halála 7-ére 
esett, igy húsvét a lehető legmegelelőbb 
napra esnék. E nap az uj naptárban 
április 7, vasárnap. 

Előnyös lesz ez az áttekinthető 
egyszerű naptár a kereskedelmi, a nyil
vános s a családi életre. Az ekként 
reformált naptár lehetővé teszi, hogy a 
római és görög katholikus szertártásuak 
ünnepei összeesnek s a gyakorlat i élet 
egyéb nehézségeit is egyszersminden-
korra megszünteti. Ki-ki könnyen meg
jegyezheti, hogy a hónapok egyes nap
jai a hét melyik napjára esnek. 

Figyelmeztetés I Felkérjük azon t. olvasóinkat, 
akiknek előfizetése lejárt, hogy annak meg
újításáról kellő időben gondoskodjanak, 
különben a lap küldését beszüntetjük. Akik. 
évek óta hátralékban vannak, azokat kér
jük a hátralékos összeg beküldésére, mert 
már kénytelenek lennénk bírói uton be

hajtani Tisztelettel a K I A D Ó H I V A T A L 

Heti krónika. 
István Vilmos dr. valóságos 

titkos tanácsos. A szombathelyi egyházme
gye főpásztorát, István Vilmos dr. megyés-
püspököt nagy királyi kitüntetés éri abból az 
alkalomból, hogy püspökségének tizedik évébe 
frtott. Bécsből érkerik^aJU_U_nj_^ 

belső titkos tanácsosi méltóságot adományozta. 
A hír valódiságát nincs módunkban ellenőrizni, 
a forrás azonban, amelyből ered, majdnem 
föltétlenül megbízhatónak mondható, igy nagy 
a valószínűsége annak, hogy a megyéspüspök 
kitüntetéséről szóló hir igaz. 

Koncert Jánoshiiáa. Szerdahelyi Ká
roly keszthelyi zenetanár nagyszabású koncert 
összeállításán dolgozik, amely augusztus 15-én 
lesz a Kaszinó helyiségében megtartva. A ki
szivárgott hírek szerint előadnak egy symp-
toniát is, amelyen 40 gyermek fog közremű
ködni. A közönség érdeklődéssel várja ang 
15-ikét* 

Akit a balsors üldöz. Csak nemrég kö
zöltök azon szegény Minorits szerencsétlen
ségét, hogy felesége és két gyermeke gomba
mérgezésnek estek áldozatul, kedden egy-
kocsi elgázolta a még életben maradt gyer
mekét. . ; 

A jánosházai Ipartestület jubileuma. 
A jánosházai Ipartestület 25 éves évforduló
jának -jmejnteBepiésévet kapcsolatban "a'' jános
házai Iparos-Kör, felereszben a saját pénz
tára, felerészben az elaggott és saját hibáju
kon kivül szegény-sorsra jutott iparosok 
segély-alapja javára, 1910. évi július hó 31-én, 
Benyó Sándor kerti és belső helyiségeiben 
zártkörű táncvigalmat rendez. Belépődíj: sze
mélyjegy ""1 korona. Családjegy 2 korona. 
Kezdete este 6 órakor. Tekintettel a jótékony 
célra, felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak — Rendező bizott
ság: Goldmann Sándor az ipart elnökeiHauch 
Sándor az Iparos-Kör elnöke, Szabó Gábor 
alelnök, Mészáros János alelnök, Kiss Imre 
pénztáros, Rauch József a . vigalmi-bizottság 
részéről. Az Ipartestület részéről: id. Németh 
Lajos, Góczán Imre, Magyar Dezső, Gróf La
jos, Kiss György, Werner Károly, Reich Fe-
renc, Stankovics János. Rendezők: ÁbeltImrep 
Benedek Sándor, Bolla Lajos, Böröcz Antal, 
ifj. Cseh Kálmán, Dobson Antal, Dobson Ist
ván, Fábián Sándor, Gergely Géza, Goldmann 
Károly, Gergye Károly, Horváth József, Hei-
denfeld Mór, Hegedűs Gyula, Horváth Károly, 
Kasztl Pál, Kalmár Gyula, Kiss Imre, Keszler 
Ferenc, Kardos János, Kuzmics Mátyás, Lu
kács József, Markovics Hermann, Márkus Sán
dor, Mészáros Imre, Ötvös L László, Koller 
Ferenc, Poller Antal, Koller József, Rácz 
Gyula,. Reich Rudolf, Stankovics Antal, Sze
keres István, Tertsch Lajos, Tertsch Sándor, 
Vajda Gyula, Varga István. Tárgysorozat: 1. 
Délelőtt 0 órakor szent-mise a r.k. templom
ban. 2. órakor disz-kOzgyülés a kaszárnya 
termében. 3. Beszámoló, a 25 évi működés
ről: Rauch Lajos jegyző. 4. Alkalmi szónok
lat Azon t Ipartestületek, kik képviseltetik 
magukat az ünnepélyen, kéretnek, hogy a 
résztvevők nevét és megérkezési idejét az 
Ipartestülettel közölni szíveskedjék. 

As idei népszámlálás. Tíz éve annak, 
hogy népszámlás volt A szokásos nemzetközi 
megállapodás szerint a folyó év végén ismét 
lesz népszámlálás. Az erre vonatkozó törvény
javaslat már a has asztalán fekszik. A nép
számlálásra vonatkozó előleges intézkedéseket 
azonban már megtették. A számlálást január 

biztosok Ebrzetük lakóit, sőt a Körzet területén 
tartózkodó idegeneket is összeírni tartoznak. 
A számoló biztosok munkaját az illető köz
ségek jegyzői vizsgálják fölül, akik e munkát 
elvégezni és a népszámlálás anyagát legkésőbb 
január 31-ig kötelesek a járási főszolgabíróhoz 
beküldeni A fószolgabirák a járásuk anyagát 
15 nap alatt egyenesen a központi statisztikai 
hivatalhoz fogják juttatni s melyet a-statisz
tikai hivatal földolgoz. A törvény szigorúan 
kötelez mindenkit, hogy számlálólapján igaz 
adatokat váljon be. Az anyag földolgozása 
több mint egy évi nehéz óriási munkát igényel, 
igy csak az 1912-ik év tavasza körül tudható • 
meg a népszámlálás eredménye. 

} 



3. oldal. Jánosháza és Vidéke 31. szára 

Halálozás. Gróf Lajosáé szül. Benyó 
Ella, Benyó István jánosházai jegyző leánya, 
szerdán éjjel hosszas betegség után meghalt 

gfaa. Kiterjedt nagy rokonság gyászolja. 
- A jánosházai nyomda terméke. Kel

lemetlenül érintett bennünket azon figyelmez
tetés, amit ismeretlen kezektől kaptnnk, hogy 
a jánosházai nyomda mily botrányosan hem-

- sségffi sok jrishihávaliállilatta ki azjpartes-
tület meghívóját a július 31-iki ünnepélyre. 

. . ' . A következőiét sorolja fel a többek közt: 
.fele részben* két szónak szedette, holott 
egy szó. »Tárgysorozatt« két «t«-vel van, 
holott eggyel kell írni. .Fogadtattnak. két 
»t«-vel. Arra nézve sem íehet az ember tisz
tában, hogy .felerészben* a »Benyó«-nál, a 
.felerészben* a >Sándör«-nál lesz-e az ünne
pély? .Ipartestület* »ki« stb. — Azt tudjuk, 
hogy azon nyomdász a magyar nyelvvel ha
dilábon áll, de tartson legalább egy correk-
tort, vagy vigye el a nyomtatványait egyik 
tanítóhoz és javíttassa ki vele, mielőtt a kö
zönség kezébe jut. Kinek jut eszébe ilyen 
nyomdába bemenni valamely munkával, mikor 
félni lehet attól, hogy tele hibával készíti el 
a rendeléseket. Az ipartestület jegyzője is 
hibás jftlan alkalommal, mivel agy-flnnapflyrft 
nem szabad ily meghívót szétküldeni, utasi 
totta volna vissza. — Különben ugy halljuk, 
hogy a sok teendője miatt nem is gondolt a 
meghívók átolvasására. 

üj vasút. A kőszeg—türjei vasút, mely 
Tőrjétől Rumig egyrészt, másrészt Sárvár, 
Hegyfalu,Bükkön át Felsőpulya, illetve Kőszegig 
van tervezve, a tavasszal kiépül. A vasutat 
Fábián Lajos budapesti mérnök tervezte és 
épiti. A vasulvonal hossza 125 kilométer lesz. 

Bábaképzés. A szombathelyi bábaképző 
tanfolyamra a felvételek az 1910/11. tanévre 
szeptenber 1-től 3-ig eszközöltetnek. A tanítás 
ingyenes. 

Templomavatás. Reíschl Vencel hévízi 
főbérlő Hévizén izraelita imaházat építtetett a 
telep alsó részén. Az ünnepélyes felavatást a 
múlt vasárnap dr. Böchler Sándor keszthelyi 
főrabbi végezte. A városból is igen sokan 
vettek részt a szép ünnepélyen. Reischl Imre 
a vendégeket az imaház előtt csinos beszédben 
üdvözölte s az imaház kulcsait átadta Beck 
Sándornak a hitközség alelnökének,aki a kul
csokat továbbította Takách Imre főszolgabíró, 
fürdőbiztosnak, akinek az imaházat oltalmába 
ajánlotta. 

öt hete alszik. Parisból jelentik: Az 
Alencon korházban most egy nagyon érdekes 
beteget figyelnek meg az orvosok. Még ez év 
januárjában történtjiogy felvettek a kórházba 

rohamai voltak állandóan. Az Orvi 
kezelték is, azonban minden eredmény nélkül, 
mert a rohamok nem multak el, "sőt június 
11-ikén olyan erős rohama volt az asszonynak, 
hogy abból még most se tért teljesen öntu
dathoz. Június 11-ike óta ugy feküdt mozdu
latlanul. Semmiféle érzékszerve nem hatott 
vissza a külső benyomásokra, mindössze az iz 
iránt volt némi érzéke. Szempillái le voltak 
csukódva, azonban állandóan mozogtak. Favez 
orvostanár nemrégiben azután megpróbálkozott 
a pathologikus álomba merült asszonyt hip
notizálni és ez sikerült is neki állítólag vala
mennyire, mert, habár nagyon nehezen is, de 
most már beszélni is tud a különös' beteg. 

Házasulandók kötelező orvosi vizs
gálata. Megszívlelendő fontos mozgalom indult 
meg. Évtizedek óta állandóan panaszkodnak, 
mikép lehetne a jövendő nemzedék egészségét 
megóvni ama rettenetes fertőző és átörökölhető 
betegségektől, melyek úgyszólván megtizedelik 
az emberiséget. Csaknem egyöntetű a véle
mény, hogy e bajokon csakis a házasulandók 
uuosi' uiegvUsgaUbl /séjtimeT Egyes, külföldi 
államokban erős kézzel mertek belenyúlni e 
kérdésbe, és törvényileg kimondották, hogy 
csakis előzetes orvosi egészségi bizonyítvány 
alapján lehet házasodni. Most, hogy Éhrlich 
Pál, a tudós frankfurti orvos-professzor, a 
vérbaj elleni szérumot feltalálta, a kérdés 
hazánkban is újból felvetődött A .Házasság 
és Családjogi Szemle< szerkesztősége, mely 
programmjánál fogva első sorban hivatott e 
kérdés megvitatására, ugyanis országos moz
galmat indít a házasulandók kötelező orvosi 
megvizsgálása tárgyában,melynek eredménye
képpen törvényjavaslattal fog a parlament 
elé járulni 

A gyümölcsnek szedése és csomago
lása. L A gyümölcs .szedése. A csemege-
gyümölcs szedése a legnagyobb gonddal tör
ténjék. Nem szabad a gyümölcsöt a fáról se 
szakítani, se razriL~hanem törni kell azt Kü-
lönösen vigyázzunk a puha, sima felülettel 
biró gyümölcsre. Szedéskor a gyümölcs szá
raz legyen, mert nedves gyümölcs könnyen 
penészedik-s elromlik. Az őszi gyümölcsöt 
akkor kell leszedni, mikor könnyen válik el 
az ágtól, a téli gyümölcs pedig lehetőleg so
káig maradjon a fán. D. Osztályozás. A cse
mege-gyümölcs eladásánál nagy figyelem for
dítandó a fajta tisztaságára, sőt az egyes faj
ták még nagyság szerint is osztályoztassanak. 
Hibás gyümölcs is eladható, de csak külön. 
A jó gyümölcsöt két-három osztályba soroz
zuk: nagyság, fajta és minőség szerint A leg
finomabb csemege-gyümölcsöt, különösen puha, 
majdnem' érett körtét, barackot, ringlottát, 
csak kis ládákba szabad csomagolni, melynek 
tartalma körülbelül 10 kilogramm bruttó súly. 
A gyümölcsöt egyenkint selyempapirba cso
magoljuk ügyelve, hogy a papiros a gyümölcs 
felületét szorosan takarja. Igy a rázás, taszí
tás a gyümölcsöt nem sértheti. Ha a gyümölcs 
lazán fekszik a papirosban, a szállításnál ide-
oda hányódik és foltot kap. A gyümölcs kö
zötti üres tér tagyapottal töltendő ki, a láda 
aljára s a fedél alá ugyanily anyagot terítünk 
ngy, hogy a láda egészen tele legyen. A többi 
csemege-gyümölcs szintén ládába csomago
landó, csakhogy ez már nagyobb, terjedelme
sebb lehet, körülbelül 50 MkjgajÉsji brjitt& 

Muszáj volt megütni Biró: Hát aztán 
miért ütötte meg a csárdában a panaszost? 

Á vádlott: Mert muszáj volt . ~ =•1 

Biró: Hát mi az a muszáj? 
' Vádlott: Hát olyat mondott, hogy muszáj 

volt megütni. 
Biró: Olyant nem lehet mondani, hogy 

azért lekellene ütni egy embert Ha megsér
tette magát, maga jöhetett . volna panaszra. 
Hát sértette magát? 

Vádlott: Nem al. 
Biró. Hát akkor mit mondhatott olyant, 

hogy azért a fejére kellett ütni? 
Vádlott: Hát kérőm alássan, épen azt 

mondta, hogy a ki legény, üssön a — fejemre-

Elejtett beszédek. 
i A) Ismered azt az országot, ahol a cit
rom és a narancs virur?J\ 

. B) Igen, a szép Olaszországot,' ugy-e ? 
Mit akarsz ezzel mondani ? . 

A) Oda vágyik lelkem, ott szeretném, 
látni azt a szép kék eget Ott szemberek is 
mások lehetnek. Az utálat fog el, ha az utcán 

hordó vagy láda oldalait papirossal kibélel
jük, a gyümölcsöt pedig szorosan egymás 
mellé s rétegenkint helyezzük el. Sok gazda 
a gyümölcsöt egyenesen beleönti a hordóba, 
ami nagyon is hibás és kerülendő eljárás. A 
csomagolás egyenletesen történjék, réteget
rétegre helyezre mindaddig, míg a legelső 
réteg a hordóból kilátszik. A hordót' vagy 
ládát nem szabad rázni A legfelsőbb rétegre 
papíros helyezünk s ekkor a fedelet óvatosan 
rászegezzük. 

Szórakozott. A tudós felesége: Nem 
találjuk a gyereket sehol, mit csináljak? 

Tudós: Nézzétek meg & lexikont, >Gy< 
betű alatt majd megtaláljátok. 

megyek s ujjal mutogatnak előttem majd arra 
a »vérszopóra«, majd a >hótigcsalóra«, majd 
a Savanyu Józsira, arra a bakonyira, hogy 
ezeket a társadalom megtűri i t t • 

B) Légy nyugodt, ismerek én több oly 
várost, ahol holmi hótigcsalóknak nincs be
csületük. Tisztességes úriember nem áll velük 
szóba, oly körnek nem tagjai,- ahol ezeket 
felveszik, velük egy asztalhoz nem ülnek. 

A) Igen, igen, oda vágyik lelkem, — 
emberek közé vágyom. Melyik as a város? 

B) A napokban adok bővebb információt. 
. • • * 

A) Hallom, erősen készülnek egy kon
certre. 

B) Igen, az nagyszabású lesz. De nem 
lehet csodálni, mikor oly ember rendezi, aki
nek a kezében van most 

A) Mindenféle hangszeren játszanak majd 
még • lelenceknek kiosztott 80 darab síp is 
szerepel. 

B) Engem osak a alpok érdekelnek. Ha 
azok megszólilnsk, 

A) Talán Jerikó falai . . . 
B) Kérlek, ne menj oly mesrze. Majd 

ha a sipok megszólalnak ott, hoznak-e oda 
csontot rongyot és merészkedik-e ott egy 
csontszedő 8 font csont helyett, osak 1 fontot 
beszámítani. 

nem mernek ngy csalni, mint régen. 

Babosa árak. 
— 1910. július 27-én. — 

SaUberger Rudolf jelmUse amint: 

Búza 
Rozs 
Árpa 
Zab 
Bab " 
Tengeri 

• 9- — 9-
6- — 

— 

6-80-
0/ 
8-50— 
pr. 50 kgr. 

Irányzat gyönge. 

korona. 
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Egy jócsaládból való fíu 
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DINKGREVE 
' • JONDOB 

könyvnyomdájában I 
felvétetik Celldömölkön 

Néhány elismerő levél STERN MÓR FIA jánosházai 
hornyolt-tetőcserép és göztégla-gyárában készült 

^ a n y a g o k r 6 1: 

KEDYEZMÉNT 
LAPUNK 

ffliÖFKETÖINEK!! 
BÉVÁIOT OTOXA 

R Ó Z S I 
Í S ECTÉB E L B E S Z É L É S B E 

. „ noveHa-kotetet adott ki. A L _ 
Bál ifibb oldali* terjedő kötetben egy 
eséssé igen sikerült elbessélés Tan, me-

TjüHirt as «*> megagyeiessi, mpreatiói 
aanjira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben ajánljak a kötetet 
kedvezményül lapunk olyasóinak. 

küadenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét velünk 
U d s 40 fillér dijat hozzánk beküldi. 

A mii bolti ára: 

2 korona. 

-maaTrfrt90r?-X/ie . r t f — ^ — - - — . — — — 
. Mai napon postautalványon beküldtük a szállított cserépzsindely 

árát s egyúttal a szállított kitűnő minőségű anyagért elismerésünket 
fejezzük ki. . Tisztelettel 

Biró Guttmann László zalabéri uradalma. 

Tölcsány, 1907. XH/14. 
Szíveskedjék jövő évi építkezésre 30—100 ezer darab tégla és 

10—30 ezer darab tetőcserépre Zalabér .állomásra ajánlatot tenni. 
Báró Gnttmann László zalabéri uradalma. 

Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én. 
Tekintetes Stern Mór fia urnák Jánosháza. 

örvendek, hogy a gyors és pontos kiszolgálásért, ngy minta 
küldött cserépzsindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb. 

Schmldt Adolf. 

Pns/taszentlászló 1908. Vi/23. • 
. A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok vele 

elégedve. Zágorhidy Cigány Bertalan. 

Kelt Pacsán, 1907. február hó 26. 
Miután láttam Pacsatüttósben a gyártmányát és nagyon jónak 

találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja a 
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövök ki vele, mint a sopronyi-
val, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb. 

Acél Miklós építési vállalkozó. 

A K I 
hirdetni akar 

még pedig eredményesen, az forduljon 

LEOPOLD GYULA 
hirdető vállalat betéti társasaihoz 
Budapest, VII. Erzsébet-k. 41, 
ahol hirdetéseket az Összes létezO 
bel- és külföldi hírlapokban és nap
tárakban kiváló szakértelemmel, lel
kiismeretesen, pontosan és szolidára
kon eszközölnek. 256 naptár kizáró
lagos képviselete, vidéki lapok köz
ponti hirdetési oszlálya,számos hírlap 
kizárólagos kezelósége. Díszes újság 

mm 

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! 

r o n d o r f i 
t e r m e s z e i s s 

K i a s a l k á l i k u j 

WJR ^ • r V a n U t t P t ? 

72095/910. számhoz. 

Vendéglőépület örökeladási hirdetmény. 
A magyar vallás-alap tulajdonát képező és a vasvár

megyei Karakó község belterületén, á legforgalmasabb he
lyen fekvő • .-j 

vendéglőépület 
telkének a rajtalevő fő és melléképületekkel együtt leendő 
örökeladása Iránt 1910. évi augusztus hó 22-én délután 
3 Arakor a helyszínén nyj^gn^s^sz^bejj^árveréssel egybe-

Eor, pezsgőhöz a legjobb Ital 
Magyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-u. 10. 

Az árverés megkezdése előtt, az árverezni szándékozók 
által, az árverést vezető kezeihez -négyszáz (400) korona 
bánatpénz vagy készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban teendő le. A zárt ajánlatok ugyanilyen bánatpénzzel 
látandók el. A részletes versenytárgyalási és eladási felté
telek Karakó és Jánosháza községházánál a hivatalos órák 
alatt betekinthetök; az árverés megkezdése előtt pedig a 
helyszínen felolvastatni fog. V-

Budapest, 1910. július havában: - - . — yr..> : 

A m. Ur. vallás és közoktatásügyi minisztertől. 
18 88 

Nyomatqtt Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czelldőmölk. 


