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Tandij nélkül. 
Szeptember elsejétől fogva ingyen 

mérik a tudásnak azt a mértékét, amely
ért az állam a törvény ostorával hajtotta 
be — vagy legalább igyekezett behajtani 
— az iskola karámjába minden fiát, de 
amelyet aztán a karámban nem akart 
adni, csak pénzért. 

Nem mondja senki, hogy naivitás 
örülni azon, hogy nem kell azt a pár 
korona tandijat esztendőnkint leszúrni. 

Azzal ne jöjjön senki, hogy az 
analfabéták nagy számának nem a tan
díj volt az oka, hanem — egyéb dij. 
Az~a bér, melyet a jog és törvény sze
rint iskolás gyerek csak ugy adhatott 
át a szülejének, csak ugy .kereshetett 
meg, ha — nem járt iskolába. Minden
ből igaz valami s ez a csöpp igazság 
fog ezentúl is még valamelyes percent
számot jelenteni az analfabéták statiszti
kájában, de ez a percentszám a maga 
alacsony ságában jelezni fogja, hogy immár 
csak maradéka a naivnak, a nagynak az 

elrettentőnek, knlturátlanságunk ijesztő 
bizonyságának. 

—-* Illik egyszer már mogállapitani. 
hogy az iskola nem csupán a tudás 
hajléka s még csak nem is elsősorban 
ez. Dehogy akarjuk mi a tudást egy 
cseppet is lebecsülni azzal, hogy kije
lentjük, hogy nyújt nekünk az iskola 
még a tudásnál is jóval becsesebbet. 
Nagy dolog is ez, hogy a gyermek meg
tanulja azt, ami a betűvetésen és a be
tűk összerakásán kezdődik, de az állam 
nem azért alapit iskolát, a szülők nem 
azért küldik beléjük gyermekeiket A 
betűvetést is. azt is ami ennek folyta
tása, megtanulná a gyermek tán otthon 
is 8 könyebb is volna tán ugy s az 
eddiginél nem is drágább. Csakhogy 
ennél a puszta tudásnál többet az otthon 
való tanítás nem nyújtana neki. Azt a 
tudatot, vagy annak a homályos érzését 
bizonyosan nem, hogy vannak itt bizo
nyos feladatok, melyeknek megoldására 
egybe kell fognunk, egybe mindazoknak, 
akik bizonyos területen belül élünk, 

A lap szellemi részét illető közlemények a 
szerkesztőséghez; »l/«U»<A~t- ttlsJWi dij-* 

.lamaciok TI KiaaonTvataiDa 

Megjelenik mindéi szombaton. 
ICyüttér sora 40 fillér. Hirdetések •e«-

egyezés szerint kotoHetaak 

ny ütegünk. S hogy ezeket aztán az * 
közös munka és az a közös kötelesség, 
a közös mult és a fokozottan közös jövő 
egy nagy érdek és lelki közösségbe 
kapcsol s ez a kapocs, amint egyfelől 
elválaszt bennünket más ilyen közönsé
gektől, másfelől itt, egymáshoz szorosan 
füz talán még a vérbeli kapocsnál is. 
A nemzeti közösség érzése az iskolában 
éled, itt táplálkozik és nő nagyra és válik 
oly erőssé, hogy dacolni tud aztán min
den külső ellenséges hatalommal. 

Eddig az iskolában láttunk.türtünk 
egy ilyen ellenséges hatalmat Ott ter
peszkedett a felekezetiség, hirdetvén, 
hogy nagy és elsőrangú érdek az em
berek széjjelválasztana, sőt egymással 
szembeállítása. Hogyan lehet igy szó a 
nemzeti eszme egyesítő erejéről és ha
tásáról, hogyan arról, hogy az együvé 
tartozandóság érzete nevelődjék, mikor 
szabadon hirdethette bontó tanait még a 
gyűlölség is? ^ 

Most nincs tandij, tehát összeomlik 
a felekezeti iskolák nagy része. Nem 

Egy drákói ítélet. 
Ma: t 

Augusztus 14-én gyászba boralt János-
hazán a sok orthodox mózes vallású; mivel 
akkor volt Jeruzsálem pusztulásának az év
fordulója. Talpig gyászban voltak, a fejükre 
hamut hintettek és egyik naplementétől a má
sikig böjtöltek. Este Jeremiás próféta •siral
mait, sinák el. Csak ez a Jeremiás próféta 
ne született volna, ne irta volna azon szo-

sem került volna a sor, amifa jani 
orthodox mózes vallású bölcsek, mint a leg-
fő fő itélöszéknek (synhedrioonak) tagjai a 
napokban hoztak.. 

Lehet megtiltani, ha jön a szép kikelet, 
hogy ne nyíljon az a kedvesibolya? 

Ki gátolhatja meg, hogy a tavasz ha 
rózsás kebelét kitárja, — ne rügyezzenek a 
fák? Ki tiltja meg, hogy a sziv hevesebben 
ne dobogjon, há belefészkelődött a szerelem? 
Ki tiltja meg, ha a szív sajog egy fájó érzés

től, az ne találjon utat-módot a fájdalom ki
törésére ? . 

A gyöngycsiga fájdalma dallá, a költő 
fájdalma dallá válik íjakén. Néhány jános
hazai orthodox mózes vallású, a fájdalmát a 
sirassál árulta el. 

Itt van a pnnctum saliens. Ez az a pont, 
ahol meg kell állani, mert ezért- hoztak egy 
drákói ítéletet 

Augusztus 14-én este, midőn a nap le
ment de csillagok még nem jöttének, a sok 
orthodox a templomba ment e 

Akinek jobban táj Jeruzsálem pusztulása, 
az jobban sir. Mindenki másként adja jelét 
a fájdalmának. Egyiknek arcáról csurognak a 
könyek, a másiknál csepegnek, vagy a másik
nál kőnyberi úszik mind a két szeme. 

Sírástól, zokogástól,jajveszékeléstől visz-
hangzott a templom. Néhány hitsorsos a bá
natának, a fájdalmának hangosan, mondjnk 
igen hangosan adott kifejezést. De nem nya
fogtak, nem óbégattak, nem bőgtek, de nem 
is kurjongattak. (Majd ilyenkor?) ~ •. • - .•: 

Mi történt? 
A templomi csend-, és rendőre megtil

totta az oly hangú siránkozást 
Furcsa a história, mert ások szívből, 

igazán szívből sírtak, mert nekik tényleg, 
mondjuk tényleg faj Jeruzsálem pusztulása. 
Persze, hogy azok erélyesen tiltakoztak az ily 
rendreutasitás ellen. 

Erre Arany János •Tetemrehivátáboi* 
szavalt valaki >lélek A ajtón sem ki, sem 
be«, jaj ki parancsomnak ̂ ellenszegül, mert 

* ~ry**ií tiireiiJBuiai "luiuuuiAi, nogy 
összeüljön a nagy (synhedrion). 

Maguk elé citálták a vádlottaké 
1 Csak egy vádlott jeleni me 
adta elő a védekezését: 

Izrael Vénei I 
Én ártatlan vagyok, ne Ítéljetek 

általi báláira, vagy 15 évi fegyházra, 
tudom, hogy Önök Ítélhetnek élet és 
fölött 

Nem tudtam aznap este elfojtani azt az 
érzés!, ami szivem húrjait rezgésbe hozta.. Én 

kötél 
mert 
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<~uao$ és nyomukban 
mafoNx állami, a nemzeü 

„ J á' oootó, bomlasztó ftle-
a . l i t y i b e j6ia_ as egyesítő 

néínzeti eszme. És müvei egy uj gene
rációt, melynek egyes tagjai keresik és 
megtaláljak egymásban a küzdőtáraat, 
az érdektársat, a honfitársat, a polgár
társat S ez a generáció lelkesülni fog 
éAddgozui^ríúk. ^ 

36. szám -

talán kiéled és terebélyes fává lomboso
dik a rég áhijtott megyai kultúra. \ 

Most tép életbe az ingyenes nép
oktatás. 

A király K ö s z ö n e t e . 

Kedves gróf Khuen-Béderváry Károly. 

^ Születéséni 'nyolcvanadik évfórdu- | 
lója alkalmából országaim minden részé- . 
bői számtalan szerencsekivánatot és hú 
ragaszkodás bizonyitékát vettem, amelyek , 
összes népeimért egyformán melegén j 
dobogó szivemet mélyen meghatván, 
igaz örömmel töltöttek el és amelyekből j 
ujabb erőt merítettem *a jövőre. • 

Hosszú életem alatt az Égből nytíj- Í 
tott oltalom és^támogátásért mélyen j 
érzett hálámmal forró imáim szálnak fel j 
a Mindenhatóhoz, hogy államaim összes 
lakossága javának szentelt működésem
tol a' jövőben se vonja meg szent 
áldását. \ -

Mindenkinek, aki rólam e napokban 
megemlékezett, szivem mélyéből mondok 
köszönetet és megbízom önt, hogy ezt 
közhírré tegye. 

. Bad Ischl, 1910. augusztus 21. 

- Ferencé József sk. 

Figyelmeztetés I Felkérjük azon t olvasóink 

u j^fá^óí^ő^Td^^^ 
• különben a lap küldését beszüntetjük. Akik 

' évek óta hátralékban vannak, azokat kér
jük a hátralékos összeg beküldésére, mert 
már kénytelenek lennént bírói utón be

hajtani. Tisztelettel a K I A DÓ HIíVJgt% L 
- ' -.- ; - - í v . -s. -. 

S l r v á g y . 

Mély szivemre enyhet, gyógyulást, 
Szerelmem égő balzsama kiszáradt 
5 hasztalan" várok a helyébe mást 

Megfásult lelkem s rideg éjjelében , 
Hiába kérem csillagért az észt . . I 
Megtört bizalma, hite és reményé, *S 
Nincs többé semmi, mi élni készt. 

Küzderőra végkép kimerült a hosszú, 
Reménytelen folyLgyötrö harc után , 
Győzelmi lombot nekem mi sem nyújt 
Enyhé bókét'is 1 a halál csupán A 

Jöjj hát halálom, í^jrtlen barátom 
UÍkéja|jj^ 
6 ez.étbTgyöttan megrepedt hö szivet 
Jégölelésü kezed áldja meg. . 

A hangverseny megismétlése. Á köz-
óhajnak •#^^%&ék+ji jBMf , keszt
helyi zenetanár, augusztus 2Kén megismé
telte a mult heti hangversenyt. Sajnálattal 
vette a közönség tudomásul, hogy Fischer 
Adél kisasszony nem vállalkozott újra a hang
verseny fényét emetni, igy a kis' Reisioger 
Paula és Schlesinger Lénké vélte át Fischer 
Adél szerepét Mondhatjuk mindketten.tekintve 
az idő rövid voltát is, azért derekasan meg
feleltek a várakozásnak. Szerdahelyit és á kis 
Ral̂ horgp,;. FHilh^( jajnételtaa. flf"°p°liék á 

mar, 

Dl 

Heti krónika. 
Zászlószentelés. A kath. kör uj zász

lójának a felszentelése, az előre megállapított 
programm szerint fényes ünnepély keretében 
ment végbe. A templomban Kristóf István 
káplán tartotta az ünnepi beszédet, a felszen
telésnél pedig Tóth Sándor egyházashetyei 
esperes. Este a közönség a .Fehér ló« ven
déglőben gyűlt össze, hol a fiatalság táncra 
perdült és járta egész reggelig. 

hangverseny után a zenekar húzta a jobbnál
jobb és szebbnél-szebb tánc alá a nótákat, 
a fiatalság nem is kérette magát, de alig for
dultak egy-kettőt, az akkor keletkezett tüz 
megzavarta a kedélyesnek ígérkező kis mu
latságot. " Vj';,'v' 

Egy kiváló zenész elvállal növendéke
ket, hegedű és zongora oktatás végett. Cim.-/' 
a kiadóhivatalban. ' • ' V i r i . ; 

A biró figyelmébe. A Dukai-ntcai mély 
árokkal átvágták a járdát anélkül, hogy át
járói készíttettek volna, így néhányan már 
beleestek. Míg hidat nem készíttettek oda, ' 
talán nem kellett volna a közönséget halál
ugrásokra kényszeríteni. Gyors intézkedést 

-kérünk.-' . . - " " í ^ - V 

A majszterné, ha mérges. Hétfőn este 
10 és 11 óra közt hazament a sétából Cze-
iszler suszterné, hogy nyugovóra térjen. Le
fekvés él,őtt a nála levőlírausz'Béla inasnak . 
rendeleteket, akart kiadni, de nem találta sehol. 
Végre a nagy keresés után rábukkant a fás
kamrában Morpheus karjaiban amint ringatta _ 
magát Nagy nehézén tudta csak felébreszteni 
álmából, kérdőre vonta, hogy miért nem várja. 
őt üteg, inig hazajön. A választ be sem várva, 
már az a bizonyos >szij< munkában volt s 
Krausz Béla vérző sebekkel fizette meg a 
fáskamrában keresett nyugvó helyet. Az eset
nek azért folytatása lesz a bíróság előtt 

As országos Vásár gyöngén volt láto
gatva, mivel a marhavásár be volt tiltva. 

megcáfoltam azt, amit a költő • .mond, hogy 
»nem érez az, aki érez szavakkal mondhatót* 
Én szerettem Jeruzsálemet, igy lajt annak az 
elpusztulása, a szivem vérzik érte, a szivem 
fiij érte, csa; oda, oda, igen oda vágyódom 

: én, nem mint Goethe a nagy költő Olaszor
szágba, amint »Mignon«-ba irja, ahol a cit
rom és narancs virul, ahol oly szép kék az 

- ég is. Minden húsvétkor térdepelve könyörgök 
az Ég urához, hogy .leschono haboo bijuro-
salem«. Hát goujjt^am én azt, hogy ilyenkor 

ezért engem ide a vádlottak padjára hur 
colni, nem vagyok »hotigcsaló«, még csak 
»polák«'sem vagyok. 

Izrael vénei! 
Félve emelek szót, mert látom, hogy 

már pálcát törtek felettem, pardon Kölcsey 
híres 'védőbeszédét akartam elmondani, pedig 
nem is vagyok gyilkos. Demonsthenesi ékes
szólás mellett Cicerói. argumentál ás ra van 
szükségem, hogy meggyőzzem önöket, nagy-
tudásu, nagy tk-zteletet érdemlő puritán tag
jai a synhedrionnak. Tudom azt, hogy önök 
a község előkelő, pardon legelőkelőbb tagjai, 
akik numeráinak és ponderálnak,tehát tekint

senek reám. Tudják azt is, hogy bölcs Sala
monnak mikor az Isten megjelent álmában s 
monda neki, amit kíván — teljesítve lesz, azt 
kérte .hogy adjál mindenhatóm értelmes észt 
és belátó szivet*, legyen belátásuk. Egy em
bert ne ítéljenek el, akinek vérzik a szive, 
inkább adjanak a felmentő ítélettel balzsamirt 
a fájó sebemre. 

A synhedrion visszavonul. A nap erősen 
sütött a teremben, az ablakokról visszaverődő 
fénysugarak még világosabbá tették a termet 

igosság honol. 
" Egyszerre kinyílnak a szárnyas ajtók, a 

hóhér vakítóan fényes alabárdját magasra 
tartja, mintegy mondani akarja, most reszkess 
Byranc, azaz vádlott, mert ezzel sújtunk a 
fejedre. Az ítélet igy hangzik: 

A büntetőtörvénykönyvünk 10. §-aértel
mében elítéljük a vádlottakat külön-külön 
10—10 font gyertya megfizetésére és azon
kívül 5 hónapig azaz öt hónapig a szent 
thorához nem hívatnak fel. . 

A gyertyabüntetéssel azt akarták doku
mentálni, hogy örök világosság fényeskedjék 
ezen Ítélet felett 

A vádlott egész testében remegett, egé
szen összerezzent azon hallatlan súlyos ítélet 
elhangzása után. Végre magához térvejgy szólt: 

Drakó vérrel megirott törvényei nem 
voltak ily súlyosak, ily szigorúak. 

Engem az istenfélőt, az istentisztelőt 
akarnak a szentírás malasztjától eltiltani, en
gem, aki Dávid 113-ik zsoltárát is ismeri, ahol 
ez áll: >Mimisrach, schemesz admevanan me-
hulal schem adonaj«. 

gályarabnak Szibériába ólombányába, vagy az 
ördögszigetre Dreyfus helyébe, vagy kötél ál
tali halálra, de ne Ítéltek volna el arra, hogy 
5 hónapig a thorához nem hívnak fel. Most 
én szigorítom az ítéletüket: 

10 hónapig nem megyek a templomba, 
10 hóbapig a szentírás helyett: Eötvös kart
hauziját, Goethe Faustját, Milton »az elveszett 
paradicsomját., Jókaitól a lőcsei fehér as
szonyt stb. fogom olvasni. 

10 hónapig nem léteznek önök előttem. 
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r ;T«U|TÍ értestlés. Lapaak előbbi szá
mában említve volt, hogy Hirschlér Somáoé 
tanítónő az uj tanévben is elfogad polgári 
iskolai növendékeket. Azon szülök, akik ta
níttatni óhajtják gyermekeiket, siessenek érint
kezésbe lépni a jeles tanítónővel, mivel jövő 
héten már kezdődnek a beiratások. 

Sportélet Jánosházán. Vasárnap, 28-án 
délután 5 órakor tartja a jánosházai Football 
Club első nagy nyilvános mérkőzését a czell-
dömölki Atlétikai Clubbal. A verseny után 
atlétikai számok következnek. 50 fillér sze
mély-jegy, 1/50 K családjegy. A verseny tiszta 
jövedelme-a La wo-Tennis pálya javára for-
dittatik. L u-. ' -

A vörös kakas. Vasárnap este fénye
sen ki volt világítva a Kaszinój'-mert hang
versenyt tartottak. Szólt már a 'zene, szépen 
lejtették a párok a bostoni, a keringőt, már-
már jelt adtak az első négyesre, midőn vész
kiáltás hangzott Tel a teremben: »tüz van«. 
Elnémult a zene, eloszlott a közönség, mert 
a Dukai-utcában égett a Sik József pajtája. 
A tüz nyilvánvalóan bószu müve, itt nem 
pyromaniárul van szó, hanem az Ostffy párt 
főemberét) akartak boszut állani. A kár meg
térül, mivel biztosítva volt. A csendőrség mint 
halljuk már nyomában van azon 15—16 éves 
suhancnak, aki azon pajtát felgyújtotta. 

—\ Korcsma eladás. A magyar vallás-alap 
tulajdonát képező korcsmaépületeú Karakón, 
Lövy Sándor régi bérlő megvette 8375 K 50 
fillérért a, község is reflektált reá, de csak j 
8250 kor-1'ígért erte. 

Ankét a kolera ellen. A belügyminisz
tériumban tegnap Jakabffy Imre államtitkár 
elnöklésével a kolera ügyében értekezlet volt, 
amelyen az elnöklő államtitkáron kívül részű 
vettek Bölcs Gyula miniszteri tanácsos, a 
belügyminisztérium közegészségügyi osztályá
nak, főnöke, Frank Ödön közegészségügyi 
főfelügyelő, azonkívül a kereskedelemügyi mi
nisztérium részéről Wiintnersperg Frigyes báró 

-osztálytanácsos. Az értekezleten megbeszélték 
a kolera ellen teendő óvóintézkedéseket. 

Dinkgreve Nándor 
könyvnyomdája, Czelldömölk. 

S z á l l í t : 
1000 finom színes borítékot 

oimnyomással .'. . 7 \ 
1000 finom levélpapírt c. ny. „ 9. — 
1000 levelezőlapot . . . s^ — 
100 névjegyet . _ _ . „ 1 - 2 0 

Meghívókat 2 koronától feljebb. 

Feltűnő falragaszokat, - gyász
lapokat. — mindenfele üzleti 
nyomtatványokat, — eljegyzési 
értesítéseket, — lakodalmi meg 
:: kivékat '7**? < ":: 

és minden egyéb nyomtatványokat a 
legizlésesebb kivitelben,, hibáUanul 

és jutányos árén. :: 
VIDÉKI KQREHDELESEI Z.ÜLÖHÖS FIGYE
LEM ÉS PONTOSSÁGGAL ttrÉWBM EL. 

olaj festésű 
S vénüli, 

A fatális nyereménytárgy. 
Irta: Balosa. 

A bodzavölgy-ireglii helyiérdekű vasutal-

A borárak emelkedése. Sopronból 
jelentik, hogy az ottani, valamint az osztrák 
vendéglősok részéről tapasztalható élénk keres
let következtében a borárak emelkednek. Az 
uj fehér és vörös borok ára hektóliterenként 
40—60 korona, az olasz rizlingé 80 korona, 
egyéb faj borok ára 160 korona. A szőlősgazdák 
kissé tartózkodók az eladást illetőleg, mert a 
szüreti kilátások nem nagyon biztatók, régi 
borkészlet pedig nincs. A kecskeméti vincellér
iskola igazgatóságának jelentése szerint az 
ottani borok iránt igen élénk a kereslet és 
ennek következtében a borok ára emelkedik. 
Az 1908. évi borokat 40—46 koronáért, as 
1909. éri borokat 8 4 - 38 koronáért, az nj 
borokat pedig 30—86 koronáért veszik. 

Oyftmilcsszáultók figyelmébe. A vakok 
temesvári foglalkoztató intézete, mint értesü
lünk, igen olcsó árban készít gyümölcsszálhtó-
kosarakat és ezen ipari készítményekből 
állandó nagy raktárt tart fenn. Az intézet 
elsőrendű humánus célokat szolgál, melyet 
előmozdítani emberbaráti cselekedet, miért a 

az intezetet szíves jóakaral 
intézet jutányos árajánlattal szolgál minden
kinek, aki eziránt oda lordul. 

A kizliséf bizalma. Most egyidőben 
három olyan tárgysorsjátékot rendeznek az 
országban, melynek nyereménytárgyait, a pom
pás brílliáns ékszereket, arany- és ezüsttár
gyakat a Löw Sándor ékszerész cég szolgál
tatja (Budapest, József-körut 81.) Ezt a nagy 
bizalmat a jóhirü cégnek, kiváló áruival, 
pompás ízlésével és szolid áraival sikerült 
elérnie. Löw Sándor üzletének berendezése, 
kirakata valóságos kiállítás számba megy s 
Szent István ünnepén tömérdek vidéki tekin
tette meg s szerezte ne nála ékszersiükségletét 

igazgatójának terhes állását töltöm be közel
ismerésre. Mint. ilyennek sok kellemetlenség 
is jut osztályrészemül. Ezen kellemetlenségek 
közt legterhesebb rám nézve a sok folyamo
dás, könyöradomány elintézése, melybe i mind
untalan .széleskörben ismert nagylelkűségem
re* való hivatkozással majd egy tönkrement 
mészáros, majd egy kiszolgált káplár, majd 
egy * sorsüldözött* írnok ostromol egy bakter-
ságért, vagy kalauzt állásért. Ennek apját 
leütötte a hajókötél, anyja mosónő volt, annak 
mindenét a tüz pusztította el . . . Szinte 
megörflltem egy zOktszinű, formás levélnek 
egyik nap, mikor a'postát rendeztem, mely 
igy végződött (én mindjárt az aláírást nézem 
a levélben.) 

Mély tisztelettel: 
* Hatosaé-Hajek Fanny, 

a kopáodl krajcár-egylet elnöke 

Soha életemben Kopaszainak hitét se 
hallottam s most ez a hossza cimü őnagy
sága arra kér, hogy vegyek nála sorsjegyei 
A kopaszdi fentnevezett egyesület széleskörű 
agitációja révén sikerült drágábbnál drágább 
sorsolási tárgyakat beszerezni s a folyó jöve
delem a szegény gyermekek felruházására 
leend fordítva. Igy őnagysága. Én a papírko
sárba hajitottam.Feleségem látta hogy asszony-
iras, amit bedobtam a Dapirkosárba, 

olvasni. Annyira meginvált hogy a konyha; 
bői óhajtott legaláob is 5 darabot a sors
jegyekből a cél érdekébe megrendelni 

— Lehet, hogy épen egy florentin 
kalapot nyerek, a mit te oly régóta veszel 
már! csipkelődött az asszony. Én csak nevet
tem, mert az irógépezett mellékleten, melyet 
(-/.) vessző alatt (Fshérváry-tempó.) csatolt a 
lelkes elnOknő, a haupttreffer egy .használt, 
de vadonatúj, phonografban volt megállapítva. 
Szerepelt meg a sorsolási tárgyak közt egy 
zenélő Kossuth-kép, egy tucat pakfon evőesz

köz. «A felséges uralkodó család. Ott 
•remek* képe, 101 magyar népdal, 
a magyar nép barátja, Összes munkái dísz-
kötésben stb.—*5- Azonban nem rontottam el 
az asszony illúzióit, sOt inkább lekötelező 
előkelősséggel utasítottam vissza, hogy' a 
konyhapénzéből ily nagy áldozatot he hozzon 
a jótékonyság oltárára. Kifejezvén abbeli 
meggyőződésemet, hogy a nyeremények a 
legkényesebb igényeken is felűlállanak • igy 
fejedelmi módon rekompensálva lesz a florentin 
kalap, sőt talán szerencse legfényesebb álmát 
fogja megvalósítani, felajánlottam, hogy 10 drb. 
sorsjegyet veszek számára saját költségemre. 
Az asszony beleegyezett' Láthatóan jól esett 
neki előzékenységem, ő persze nem gondolt ' 
arra, hoy 10 darab sorsjegy 2 Irt, egy florentin 
meg biztosan le alább is tíz forint A florentin 
kalapról ünnepélyesen lemondott s velencei 
állótokörröl és tizenkét águ csilláról álmodozott 

Én már jóformán el is felejtettem, hogy 
hogyan ültettem fel az asszonytmikor egyszer 
csak beront hozzám. 

— Nézd csak a 921.-es nyert és mutatja 
a megyei lapban a' "kopaszdi krajcár-egyesület 
sorsjátéka, c. rovatot — Az asszony tulboldog 
volt Én intettem. 

— Asszony, ne igyál előre a medve 
bőrére! ' 

Maga irt az elnöknőnek, és rendelkezett 
nyereménye elküldésérőLÁ várva várt csomag 
végre megjött .Tartalma : ruhanemű, meg
jegyzéssel. Udvariasan segédkeztem a felbon
tásnál, magam is kíváncsi voltam. 

— Oramfia! Mi ez? — Kiveszem. Euy 
újdonatúj bárány béléses szarvasbőr-nadi ig. 
Még a mértékcédula is rajt van a szabói 01. 

Nem ecsetelem.a viharos családi jele-
netet, melyet a fatális toillette-darab előidézett, 
begyógyult sebeket szaggatnék fel. (Fájdalom 
nem képes beszedi) Jobb, ha a feledés sokat 
használt fátyolát borítom r á 

As asszony minden módot fölhasznált, 
hogy a nadrágon túladhasson. Én nem is 
tudtam róla, odadta a kocsisunknak. Másnap 
reggelinél együtt ülünk. Kopognak János, a 
kocsis nosza vissza a nadrágot 

— Naccságos asszonyom! a szabó elfuc-
csolta ezt as egész nadrágot Iilanlatau szűk. 
Feleségem iszonyúan elpirulthogy igy megtud
tam a dolgot Hegy zavarából kimentsem, 
indítványoztam neki, hogy a kertésznek van
nak fiai, ások valamelyikének jó lest. 

, A kertész két Iára meg, mintha rajok 
öntötték volna, agy állott a nadrág. A tét 
gyerek minden reggel vénára verte egymást, 
hogy melyikök hassa fel aznap. A bölcs apa 

elveit-ewnállapoAm&yen, Sértett*, 
talála'n^negf a versi líjjts 

szerencsétlen tárgyát egy n é p napim álad ia a 
falazó wátkkitk 

Egyszeresek beállitt a zsidó. Kint ültem 
ebéd után a tornácon a komámmal. 

Jó náphot khivánok a nadjÉgpaB nsk. 
Eladbom egy rhemekh bhümadrágh. Caheléd-
heknek jhú lesz. De még nadjságos óhr is 
fhűlhuzhat, akhár fhüispángyi isthállációi a is. 
Nyáron hideg, mhint a phince, thélenmelegh, 
mint a khemence . i r* -^*^ 

— Megállj Náci, megkérdem a felesége, 
met Ravasz malíciával beszólok béki: 



*. oldal. éa Vidéke v \ 36. 

—. Nézd csak, megregyem est a nadrá
got ?, Mondanom sem kell, hogy szegény zsidó 
agy szaladt ki as udvarról már a másik 
pillanatban mintha postából lőtték volna ki. 
Engem is csak a komám jelenléte mentett 
meg az égibaborutól. — 

Szép farsangi idő volt. A komámnak 
as a jó gondolata támadt, hogy az asszony 
úgyis haragszik, menjünk nyulászni. Az asz-
szonynak megmondtam, hogy vacsorára meg
jövök, s elmentünk. 

-Hanem JMZOOV nem kerültem én haza 
vacsorára, mert hát az áldomás nagy sort 
Hajnal felé indultam csak haza. A komám 
elkísért. Épen azon gondolkoztunk, hogy hogyan 
lehetne ezt az áldomást, akarom mondám 
nyulászatot (csakhogy, — a pohár, után I) 
egy <Rege a csodaszarvasról» — félével 
el ütni az asszony elOtt Könyü volt azt Arany 

. Jánosnak megírni, nem ivott hajnalig, mint a 
keíekötő. Nekünk bizony nehéz volt a gondol-

! kozás. Annyit kifőztünk az asszony előtt való 
mentségül, hogy Hunor és Magyor ükapáink 
módjára szép' nyárspolgári módon vadászgat
tunk, mikor egy gyönyörű aranyfölü nyul 
tOnik fel, s mi utánna, bele egy meotisi ingo
ványba, honnét csak reggelre tudtunk kisza
baduim . . . Egyszer csak a holdvilágtól meg
világított országúton megpillantom szépen 
elnyújtózva — a bőrnadrágot. Valószínű a 
zsidó kocsijáról lerázódott, s az nem vette 
észre, hogy elveszett A vasút az országút 
mellet visz el. Ép jött egy vonat Pokoli terv 
gyúlt agyamban. 

— Fogd komám. Kivégezzük ezt a nad
rágot Tudom le lesz kenyerezve az asszony. 
Kukkot se szól a kimaradásért! 

Rátettük szépen a sínre. Egy jegenyefa 
mellől lestok a íivegzés lefolyását Azonban 
hiu gondolati A bodzavölgy-ireghi vicinális 
nagyon jól tudja, hogy az ötödik parancsolat: '• 
ne ölj! 

Ezért bosszú éles füttyel figyelmeztette 
a nadrágot, hogy hagyjon fel Öngyilkossági 
szándékával, végre is megállt a jámbor. Az 
utasok mind kiszállnak, a mozdonyvezető 
élénk gesztusokkal magyarázza a rendkívüli 
eseményt 

— Uraim I Az első öngyilkosság a bodsa-
Tölgy-ireghi vasúton I 

A másik pillanatban már egetverő nevetés 
hangzik U, melyből ki hang. ik a mozdony vé
sető" egészséges hanga káromkodása. — 

A vicinális met>csOk0oy0sOdésének híre 
hamar elterjedt, s mivel kitudódott, hogy a 
nadrág as én tulajdonom volt, a megyei lap 
elég martai volt arról értesül ni as eset kapcsán, 
hogy as én aligazgatói állásom erőfen meg
rendült . . . Hozzá még az asszony se tágított 
most már a kalap mellől . . . 

K É R D E Z Z Ü K MEG A hAZIORvÖItTI 

s 

T I S T S A L A J O S 

faszer , llsit-, papír-, tették-, olaj- és 
' = rövidárn kereskedése " 

A Inda-cukorka és Séfborsi esz elárusitó-
. . helye. 

HAQT VÁLASZTÉK: 

Képealapok és levélpapírokban, 

StoUwerck kttlönl. enkorkiiban, 
Koestlia-iéle süteményekben I I I 

F é n y k é p é s a s t i m ü U r e m 

a = J á n o s h á z á n . = 
Van szerencsém a n. é. közönség 

b. tudomására, hozni, hogy Jánosházán 
(dr. Figuli-féle házban) egy a mai kor 
igényeinek megfelelően berendezett 

fényképészeti műtermet 
nyitottam. Magamat a n. é. közönség 
8HV€g^-yái< fogásába ajáulva, inaiadtau* 

kiváló tisztelettel 

í Berger A., fényképész. 
•rssiMtst aaiyttáaekat is egyek • asaBaáaa váai 
:: •Bikákat a Ufjstáiy—al> árért •ntessttak :: 

Stock-Cognak Medicina! 
szavatolt valódi borpárlat 

G A M I S és S T 0 C K 

B A R C Z 0 L A* 

m s s m 

Egyedüli Cognac-gözíőződe állandó hivatalos 

vegyi elenőrzés alatt. 

K a p h a t ó J á n o s h á z á n : 

minden jobb üzletben. 

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

' a n y a g o k r ó l : 
Tölcsány, Í907. X/18. 

Mai napon postautalványon beküldtük a szállitott cserépzsindely 
árát s egyúttal a szállított kitünó minőségű anyagért elismerésünket 
fejezzük ki. Tisztelettel 

Báré önttmani László salabéri nradalma. 

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

10-30 ezer darab tetöcserépre Zalabér állomásra ajánlatot tenni. 
Báró Gnttmuu László zalabéri nradalma. 

Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én. 
Tekintetes Stern Mór Ua nnuk Jánosháza. 

6pzsinőel| i J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a ^ a i e t 
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb. 

3v 
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Bor, pezsgőhöz a legjobb ital 
lUgyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-a 10. 

Pusztaszentlászló 1908. VI/28. -
A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok vele 

elégedve. Zágorkldy Cigány Bertalan. 
Kelt Picsán, 1907. február hó 26. 

Miután láttam Pacsatüttósben a gyártmányát és nagyon jónak 
Ulálom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja a 
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövök ki vele, mint a sopronyi-
val, ngy csakis az ön gyártmányát használjuk stb. ; 

Acél Miklós építési Tállalkozó. 

Nyomatolt Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában CzelldOmölk. 


