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Szenzációs perek.
A hiríapolvasók
újdonság-ingere
ugyancsak kielégítést nyerhetett a leg
közelebb lefolyt napokban. Egy csomó
érdekes per lázas érdeklődést keltett
mindenfelé é s az ezekről szóló tudósí
tásokat mohón olvasták az emberek.
Okirathamisitás, csalás, rágalom,
rablás, gyilkosság képezték a perek
anyagát. Az olvasó igazságérzetét mégis
csak mérsékelten bántják ezek a gonosz
ságok, mert az effélékről szóló hirek
éppenséggel nem tartoznak a ritkaságok
közé. Egy csokorba kötve azonban a
legújabb perek materiáit. az. erkölcselfajulás oly történeti fejezetét adják,
amelyről elmélkedni érdemes.
Ha nem a törvény holt betűje
szerint akarunk itétni, hanem magasabb
ethikai szempontokat tartunk irány
adóknak, nem egyhamar fogjuk eldönthetni, mely kortiinetek veszedelmeseb
bek?
Azok-e, melyek a test, az
élet, az erszény ellen rontanak, vagy

Tárca.
Adatok a divat történetéhez.
A divat nagyhatalom, mely korlátlanul
uralkodik nem csupán Európában, hanem
Araerikában is, ahol a nyugoti civilizáció
lobogója leng.
•
Elismeri a zsarnok halalmát és térdet
hajt neki komoly tudás és hiu piperkőc, a
gondos házianya épp ugy, mint a nap ünne
pelt delnője.
Parte, a világvaros, a divat székhelye
egyszersmind. Az ott feltalált, bemutatott,
úgyszólván szankcionált tárgyak, szokások,
bohóságok .passe par touto.-val bírnak a
delnők palotáiba éppen ugy, mint a szegény
varróleány padlásszobájába De honnan van
az, hogy éppen Paris vivta ki magának ezt
a jogot, hogy a divat terén parancsokat osz
togathat
Már láarreliscus Ammongiaiws, ki 278-
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melyek a lélek egyensúlya ellen
törnek?
Az értelmiség legalacsonyabb fokán
álló analfabéták, a lársadalemból ki
vetett, a társadalom állal leikellenül el
hanyagolt cigányok egy hordája, nélkü
lözések, éhség és hajléktalanság által
•gyötörtetve é s elkábítva a mindenható
pénz ördögi hatalmától, meggyilkol egy
jómódú korcsmárost és hozzátartozóit.
E bünper tárgyalása tele van hal
meresztő részletekkel és értjük a jóra
való emberek felháborodását a fene
vadak ellen. De nem értjük, miért nem
fogunk hozzá erélyesebben ahhoz, hogy
az emberek képére alkotott cigányokból
embereket neveljünk?
Vad gyűlölettel viseltetni egy nem
zetség iránt, üldözni, azt anélkül, hogy
a jó útra térítenünk, a cigányok civilizalódásának nehéz ügyét inkább elvetni,
mint azzal bajlódni: mindenesetre könynyebb vége a dolognak, de egyszersmind
legnagyobb szégyene a kornak, mely
hivalkodik humanitásával. Ezeket a
gyilkos cigányokat halálra ítélni, lehet

a törvény "rendelkezése, aminthogy az
is, de egyúttal . kegyetlenség, mert a
cigányok bűntetteiből mi — az egész
társadalom — sem kerülhetünk ki ár
tatlanul.
Ezek nevelésük elhanyagolása kö
vetkeztében nem lehetnek teljes tuda
tában a nagy bűnnek, melyet elkövet
tek. Az értelmes, a művelt ember ki
sebb bűne nagyobb amazokénál.
Jó állású hivatalnokok, népvezérek,
magasrangu férfiak tettei felett is Ítél
keztek a napokban Themis csarnokai
ban, amelyek visszhangzottak közéle
tünk elkorcsosulása feletti panaszoktól.
A linómra csiszolt külszín alól előke
rült a posvány bűze é s a bacillusok
sokasága elárasztotta, megfertőztette a
levegőt, melyet magunkba szivünk. Nem
a társadalom megvetett páriáiból szállt
reánk a ragályos nyavalya, hanem azok
tól, kik ápoltatnak, sőt dédelgetnek is.
Ha összehasonlítjuk az említett
perekel, melyeket a véletlen egymás
mellé sorakoztatott, ugy arra a meg
győződésre kell jutnunk, hogy az utóbbi

ban utazta be Galliai, a lakosokról feljegyezte,
hogy választékosan öltözködnek. Blúzt inget,
nadrágot hordtak gyapjúszövetből, nrémböl
és bőrből, lábszáraikat kötőkkel csavarták
körül, melyek egyúttal a facipöket is lábuk
hoz szorították. — Egy l-angresben lelt azo-í
bor egy gall nőt ábrázol, bő redős tunikában,
melynek—alja-ivekbe volt vágva; iteWMTP'rövid kötény, haját háló borította.
A Karolingek idejében az öltözet^már
több változatossággal bírt A köpönyegek*
elől-hátul hosszuk, az oldalon rövidek. A tu
nikák drága és ritka prémekkel szegélyeztettek.
Nagy Károly* a fényűzésnek nem volt
barátja, kivévén a kiválóbb alkalmat, azért
meg is parancsolta szigorúan, hogy egy ka
tonai ruhának ÜZ sousnál fa mai pénzérték
szerint körülbelül egy korona) többe nem
szabad kerülnie.
.
Korában a nő- és férflruházat közt nem
volt nagy külömbség még; a nők is tunikát,
fölső bő ujjú öltöny; hordtak. Lábaikat facipő vagy aranyozott bőrtopán födte. Fejükön
hosszú fátyolt hordtak.

Azonban minden tilalom dacára a
fényűzés mégis folyton nőtt, mire leginkább
az avarok megveretése és a náluk talált rop
pant hadi zsákmány adott alkalmat
Mikor az első keresztesek Konneus gö
rög császárnál megjelentek, pompájuk még
az akkori időben fényűzése révén híres görög
udvarnál is feltűnt
FŰlöp Ágost 1188-ban a fényűzés elleni
törvényeket megújította és megtiltotta a lova
goknak a biborkelmét és a drága prémet
XI. l-ajoa szintén szerette az egyszerű
séget. Ruhájához csak ny ni bőrt használt Soha
arany — vagy ezüst —. kengyelvasat nem
tűrt Azonban a nők öltözekében mindig na
gyobb lett a fényűzés. Kubáik szűk, derekhez
illó szahásuak voltak, a könyökig nyiló bő
ujakkal. A szoknya jobb felén a férj, a bal
oldalon a nő nemesi címere volt láthaló. A
fátyolt is erősen hordták, sőt 1217-ben Salisburgban tartott egyházi zsinaton a papoknak
meg lett tiltva oly nő kihallgatása, ki fátyolt
nem hordott
Ax arcfestés is ez idöt.ijt kapott
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nyák, rövidesen mégsem függeszthetők fel.
Vájjon ma, amikor egyes vidékeken ezerén
meg ezerén alkoholos itatok készítésére alkal
nak javítandó hibái, melyek között a
mas terményeket termelnek, alkoholos italo-'
legnagyobb áz, hogy a bűntettre ösztö ttat állítanak elő, azokkal kereskednek és az
kélő okok mértegelísére ss^azr «irrek~ egész országban sok ezerén alkoholos italok
eredményekép h o z a n d ó ítélet megsza- elárusitásábol élnek, sőt legtöbbszőr tulságob á s á r a ^ n i n c á ^ l e g e n d ő hatalma a birő isan-jVSl éftiek^ ^-Iképzelhetó-e, hogy a kor
emberi érzésének. Még az esküdtbíróság mány ezeket az embereket egyszerre, az ál
talunk kívánt korlátoknál szOkebb korlátok
sem kivétel e tekintetben, mert az^esköze szorítsa, csupán azért, mert van talán
küdtek csak a bűnösség felett határoz ugyanannyi ezer ember, aki ivószcnvedélyéván, csak két véglet közt választhatnak, nek nem ura?
az miiben—érzés -'Változatos
skáláját
Azt hr«zi in, ilyen kormány iiiuts-Tr-vr
azonban nem szólaltathatják meg. Azok lágou és ha volna, akkor én semmire sem
az intervallumok, melyeket a törvény becsülném azt a társadalmat, melynek tagjai
csak azért,józanok, mert nincsen korcsmájuk^
enyhítő é s súlyosító körülmények kövagy mert félnék, hogyha _hemennek,_. olyan"
zott enged, még nem olyan tágasak, bajba keveredhetlek, amelyért még meg is
hogy az ítélkező bíró legjobb meggyő büntethetik őket. Az én eszményem olyan
ződését érvényre juttathatnák.
egyénekből szervézeit társadalom, akik nem
Több szabadságot kell az ítélkező azért nem cselekednek káros, vagy tilos dol
bírónak törvényben biztosítani. Egyéni got, mert nincs rá alkalmuk, vagy inert fél
nek- a bekövetkező büntetéstől, hanem azért,
részrehaj lóságától nemcsak azért nem
mert tudják, üögy vele ártanak maguknak,
kell tartani, mert olyan birói karunk ártanak családjuknak és. jól . tudják, hogy
van, mely feladata magaslatán á l l r 4 i a - mindazért;' amit maguk vagy családjuk testi
netn azért sem, mert a magasabb fóru és lelki jo^jie .jellen elkövetnek, egyedül és
mok ellenőrzése megóv attól, hogy az kizárólag csak maguk felelősek.
Nagyon is elhatalmasodott már nálunk
igazság rovására szubjektív nézetek ke
az e-mbereknek járószalagon való , vezetése
rekedjenek felül.
l'edig ha mi embertársainkat nem tudjuk
meggyőzni arról, hogy szabad akaratukat ne
kik maguknak kell tudni kormányozni akkor
ne nagyon büszkélkedjünk korunk magas mű
Irta Dr I l o i v a y La|oa udv tanácson. . v i e , tanár.
veltségével, szellemi felelősségével, mert er
Senkisem tagadja, hogy az alkoholos kölcsi értékünk semmivel sem több. mint
italok szertelen élvezete nemcsak az egészsé azé a macskáé, amely csak azért nem nyal
get veszélyezteli, hanem előkészíti sok család lielé a tejes lábasba, mert a lábast szek
anyagi romlásának útját és akárhányszor rénybe zárták. Megengedem, hogy szavaim
oka, hogy egyesek összeütközésbe kerülnek a visszatetszést kelthetnek azokban, akik a gyö
büntető törvényekkel De azért ne kívánjunk, keres és a hivatalosan is nyomatékkal támo
olyan intézkedéseket, melyeket az államhata gatott változtatásnak hívei: de nekem, mint
lom, legalább egyenlőre, nem teljesíthet. Az a természettudományok mivelöjének, egész
élet számos oly gyakorlatot ' fejlesztett ki, multamat kellene megtagadnom es évtizede
amelyek — bár felfogásunk szerint karlek.•- ken át gyűjtött tapasztalataimat kellene él
évtizedekben rohamosan kifejlődött iga/.siáo^/nl'jaltatásiirit.nak mp(r mindig van

Az alkohol.

lábra, inert az a galloromáii idők ola a di
vatból kiment volt.
A frar.cia udvari életnek .és igy a divat
megteremtőjének. Rretogni Anna, VIII. Károly
és XII. Lajos nejét kell tekinteni, ki 700 ud
vari hölgyet tartott
XV. Lajos alatt is mindenféle dirathősnök tartották kezökben a divat királyi pálcaT a T X *TvT~százaü^""k"özepéig a ' n ő k rövid,
térdig érő bugyogókat, aranyuyal, ezüsttel
hímzett táskácskákat és színes selyemcipőket
hordtak. A ruhák kelméi, aranytól és drága
kövektől fénylettek. Az arcfestés is ismét
lábra kapott, sőt még a hajat, szemöldöt,
pillát, ajkat, nyakat és karokat is festették.
Az abroncs szoknyák, porozott haj, szépség
tapaszok, mind XV. Lajos korában lettek fel
találva és hordva. A szellemdus Oéqui
marquisnő memoirjaibaii említi, hogy a fő
rangú hölgyek rangúkhoz illően, egy hüvelyk
nyi vastagon raktak fehér és vörös festéket
arcukra és csakis udvari gyász alkalmával
tiltotta az etimiette az arcfestést.
-
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dobnom, ha bármiféle téren a fejlődés foko
zatosságával szemben az ugrásszerű haladás
lehetőségét kellene hangoztatnom.
Mikor pedig az alkoholos italok fogyasz- .
tásának mikéntjéről van szó, a szigora tiltás
álláspontjára azért sem helyezkedhetett!, mert
éppen most folynak azok a tudományos ku
tatások, Észak Amerikában, Conneclikut ár
iamban, a Wesíey egyetemen, hol a külön
böző élelmiszerek energia-termelését pontos
vizagálatoknak vetették alá, amelyből máris
kiderült, hogy az alkohol elégséges hígításban
és szabatosan megállapított mennyiségben, az
emberi szervezetre nemcsak nem károg, ha-—
nem mint gyorsan áthasonlitható tápláló
anyag, egyike az energia-termelés legalkal
masabb forrásainak.
Tgy áNváu a dolog, világos, . hogy m i ,
akik törekvéseinkben csak
tudományosan
megállapított tényekre támaszkodhatunk, fel
tétlenül kőtelességei teljesítünk, ha az alko
holos italok élvezetében -űzött szertelenkedés
ellen egész erőnkből küzdünk: de tovább nem
mehetünk, mert ennél tovább terjedő kíván
ságaink jogosultságát megdönthetetlen, módon
védelmezni mar nem bírjuk.

Heti krónika.
A dévai vár alatt.
Sötét romok, Dévának romjai.
Gsak azt kiv>anom nektek mondani:
Mik Vagytok immár? Bus emlék csupán.
Halomba omlani jobb Volna tán?
Mit ér a fa, ha nincsen lombos ág?
Mit ér a kert, ha nincs már benn Virág ?
Mit ér: merengni búsan. Vén falak?
A daljás, szép idők elmultának!
. . . Sötét romok ott fönn a hegy fokán.
Nem szóltok-e, nem hallgattok reám?
Szivemben él egy omlatag Világ.
Temessetek el engem legalább!
Kóvetkuti Jené.

181 íl uj divatot hozott, ez a Casgues divatba a krinolint, mely annyi.gúny tárgya
a la (.lorit.de és jockeykalapok, melyek bi- lett, anélkül, hogy évtizedeken át uralma
zarrságuk állat néhány hölgy különös párto megszűnt volna, csak később szorítkozott j ó 
lásában részesültek. Az előkelő nők a Casquest val szűkebb halárokba.. mig végre-valahára
és tostjuest hordták., melyek férfikalaphoz ha mégiscsak megszűnt. Eugénia császárné többi
sonlítottak. Nyáron selyem- és szalmakalapo találmányait, módosittásait és parancsait e
kat, ín centiméter magasságuakat, fehér .téren a párisi divatlapok, e nagyhatalom
tollakkal. Kz évben kezdtek a kinai divatot megannyi moniteur- jei fennhangon hirdették
. mi • » . »•-——-=»—«*•*>
utánozni, l'aris a/ izles, a • széptan,—az ele -és-bemarlak."
gancia helye, Peckinget utánozta. Kleinte csak
Hogy a divat, székhelye mindig Paris
a hajakat fésülték ki az arcból, és fent a fejen lesz-e, ki tudná megmondani?
kötötték össze, később azonban minden a la
chiuoise volt, a főkötök egy nagy ' pyramist
Visszhang.
képeztek, de ez a divat sokkal'bolondabb, ne
vetségesebb volt, semhogy tartós lehetett volna,
Feledjelek-e V Az nem lehet, hogy
és csak egyben startolta meg mai napig is
Oly könnyen elfelejtselek.
uralmát, t. i. a napernyőkben.
Tudod: hiába csábítottak
A csillagok, a föllegek.
Az 1848-iki forradalom a köztártaságot
szülte, ez pedig a második császárságot E
Mert tudtam bár azt régesrégen,
második császárság császárnéja szép, fiatal,
Az üdvösség, hogy fent honol, . . .
hiu, a császári koronával együtt a divatkor
De azt az üdvösséget mégis
mány pálcáját ,is vette szép kezeibe.és e té
Másutt kerestem valahol . . .
ren valóban korlátlanul uralkodott. 0 hozta
Kftveskuti Jeno.

s
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Felkérjük a t. olvonóinkat, hogy az Nagy Károly; Horváth- LástJ0 SCI fillért.
előfizetésekről keltő ülőben gondoiikodjauak, Mindazoknak, akik az • előadás sikeréhez
nehogy a lap szétküldésében zavar álljon elő . bármi módon hozzájárultak, ez uton mond
g l — á l y t Mr firóf tlr.lA.ly Si-imlnf f„| ii hálás kö-zöhetet a Rendezőség,
A tífuszjárvány Szombathelyen mar
hó 7-én~ városunkba érkezett és masiiHp toizünőfélben van, i I I ujabb megbetegedésvább utazott Somlóvárra.
röl kapjuk a híreket. Egyes hatóságok a
A megyüles m á j ú *hé 18-ra volt lur- bzoiubalhiilyrölii lifting elöl—menekültekkel
detve, de a még mindig uralkodó tífuszjárvány rettenetesen bántak el, akárcsak a cholera
miatti valószínűleg később lesz megtartva, ü g y vagy pestis idején A közönség ' megnyugta
halljuk a főispán máj.'H!-én akarjarrendkivüli. tása végett megírtuk azonnal a tífusz fertőzégyűlésen, eldönteni vájjon mikor hívja össze sének a módját, ezért is viselkedtek oly jug
gadtan s nem vesztettek el a fejüket, mint
a megyebizottsági tagokat. Mint értesülünk, egyes helyeken Most már észretérnek és
a lőisjián ezen intézkedésére Tulok lieníi \
Iwttgozlatjáfc, hogy a tífusz T.TvaTerjedésétiek
országgyűlési képviselőnek, közéletünk e ki a főoka egyedül a tífusz bacillustót-- fertő
váló bajnokának proponalása adott Impulzust. zött víz.
Vendéglő megnyitás. Május : i nyiA képr4»cldtegtftl»l máj, hó 7-en táro
lóit gyuiesen,
vágóhíd építésére vonatkozó totta meg 1.0\y y Dávid—vasúti .vendéglői
vendéglőjét.
Az
idő
is
kedvezett,
meg
az
új
lag a közóhajnak meglelelöleg döntött, a meny
nyiben a házikezelést elvetette és Kiss Imre ság ingere is hatott. A- délutáni órákban csak
• helybeli építőmesternek adta ki l>20(l koro agy özönlött a nép kifelé, az állomás felé.
náért. Helyesebben nem is- cselekedhetett Mindenki megakarta kóstolni a .Dávid" bo
volna a képviselő-testület, igy nem illetisem- rát, amelynek már régóta lure van. És jónak
I miért gáncs, a felelősség az építőmesteré. is találták, sőt soknak inén tuiságos jó volt,
Darvas és'Baráth árváinak havi segélyt sza mert megártott. E jelekből Ítélve ez a ven
vaztak meg. Más apro ügyek elintézése után déglő szépen fog virágzani
.(/ rInokIn bíró az ülést bezárta.
Lugko a é r g e i é s . Mosáshoz készült
Műkedvelői előadás" volt vasárnap a i Janosbazan kedden Oszkőne, ezért előzetesen
kath. körben. Színre került a .Sárga csikó, lugkövet vásárolt a boltban, melyet vízben
népszínmű, melyei Nóvák Pál rendezett. Min feloldott s egy szekrényen helyezett el. Vi
denkor készséggel hozunk hírt 42; ily előadás zet ke/d-n a kútról hordani, mely idő alatt
ról, mert ezzel mutatják meg a vidéki taní egyik gyermeke levette onnét és a földön játtók, hogy ők culturmissiót akarnak teljesí SStj 2 éves fiacskája víznek nézve, ihfti akart
teni. A megjelent nagyszámú közönség zsúfo bélöle A pillanat műve volt az egész s a
lásig megtöltötte a kör helyiségeit. Sokan ki szegény .111,ol.innak a marólúg súlyos sérü
szorultak, ezért célszerű volna megismételni, léseket okozott. Dacara a rögtöni segélynyúj
hogy' a kik még látni óhajtanák, lejiálabb le tásnak, másnapra kiszenvedett; Ideje lenne,
gyen alkalmuk. Nem a léckét mondtak fel, ha megnehezítenek a lugko eladását s szitorubh intézkedést léptetnének ezen téren is
hanem szépen játszottak, vagyis beszeltek
Mintha csak' köztünk ültek volua es ugy me életbe. Annyi szerencsétlenség nem fordulna
séltek volna folyton. Jól hangsúlyozlak min elö a marólúg miatt.
A Csendőrlaktanyával nehezen mennek
dent, ebből csak azt láttuk,. hogy megértet
ték a szerepüket, tudták, miről is van. szó, dülőie. Tudjuk jól, hogy ez évben a képviselő
mit, hogyan kell kifejezni. Sík Erzsike csupa testületre nagy feladat vár. melynek egyszerre
baj volt és kellem, Sík Kózának igazán érző megfelelni nehéz, de erős akarattal, lelkese
szive van. I^ndvay István hetyke, kemény déssel, buzgalommal mindent keresztfllvihetember volt, Lendvay József és Horváth György nek. A csendöröknek nincs lakásuk még, pe
ben nagy tehetség szunnyad, csak fel kell éb dig az idő eljár - félünk, hogy kénytelenek
reszteni. A rendező Nóvák Pál Volt, ki sokat .lesznek innét távozni^ Nem lesz felesleges
fáradozott, dolgozott az est érdekében. Jutal 1 sürgetni a bizottságot, melynek hatáskörébe
mul szolgáljon neki a fényes siker. A fő ' tartozik a laktanya építése.
Titokzatos halai Bulla Roza 8 éves
szerepet is Nóvák l'ál jáusz'otta. Kivételesen
rola hosszabban kell Írnunk, az ö egyénisé kis leány szerdán reggel iskolába készült, 1111
gét jobban kell méltatni. Hallottuk a dalárdát I kor egyszerre görcsökről panaszkodott * és
énekelni, melynek Nóvák a karmestere, hal I összeesett. A kétségbeesett anyja futott ormy
lottuk öt szavalni, hallottuk szónokolni, min i után, segélyért kiabálva, de ugylátszik kárba
dig fényesen megállta a helyéi. .Azt tudjuk veszett minden fáradtság, a szegény kis leány
róla, hogy az életben rossz színész, itt szí rövid szenvedés után meghalt. A boncolat
nészkedni nem tud, tiltja' a becsületérzése, lesz hivatva kiderítem vájjon mérgezésről
puritán jelleme, de hogy a színpadon oly szé vagy egyébbről lehet-e szó.
lien játsszék, ezt nem mertük volna feltéte
A vigyázatlanság
következménye.
lezni: Kiváló színész a színpadon, , valósággal Horváth János káldi napszámos egy kőfal
excellalt. Szép csengő orgánuma lebilincselte lebontásánál foglalatoskodott kedden, mikor
a hallgatóságot. Minden szava hatást keltett. az véletlenül ledttlt s Horvátot maga adá te
Az a hangmodulatio, mikor az atyját bűnösnek mette. A rOgtön odasietett emberek nagy
tartja és mily megvetés volt benne, mikor nehezen tudták onnét kihúzni, mivel mind
az atyját bűnösnek tartva, kérdi: >maga az két combcsontja eltört A súlyos sérültet
atyára?. Mikor atyját ártatlannak tudja.mi most lakásán ápolják.
, ként ejti ki: •atyám'- Ezt hallani kell A
— G y a n n s halálesetek. E . hél folyamán
szerető fin. kinél a szivének összes húrjai egy 2 éves és egy 8 éves gyermek huny t el
rezgésbe jöttek az örömtől, hogy atyját vi mérgezési tünetek között. A gyanús halálese
szontláthatta, aki ártatlanul szenvedett Dala tekel a csendőrség feljelentette az illetékes
ival a szuekbe lopódzott. I'toljura szolunk helyen és'dr. Barta vizsgálóbíró dr. Király
még egy tulajdonságáról is. Néha ir lapunk jarasorvos rögtön kiszállt a helyszínre és a
ban, ha megszállja az ihlet Egy ily ember gyermekek felboncolásával egyidejűleg hiva
nek nem lehetnek ellenségei, hacsak valami talos vizsgálatot tartottak. A vizsgálat ered
ményét jelenleg még nem tudjuk.
elvetemült gonosz lélek nem.
Dr.
Dizznók a járdám. Ha a kanász kihajt
Kelülfizeitek
Tóth Sándor |K.-Helyei
4 korona, Gróf Lajos. Heimler Izidor, Jasov- reggel," ne adj' Isten, hogy valaki sétára in
szki György, Koloszár István (Bögöte) Róz- duljon. A járda helyén a disznók járnak,
ner József, Stern Jenő 2—2 koronát, Korn- azok elől keli kitérni az útra. Ez itt igy szo
feind Vince, Kristóf István, M. ' Kossá Gusz kás. A képviselőtestület ne ijedjen meg, az
táv, Váci Károly, Bugnics János, Jakab Jó újítás nem kerül pénzbe, egy szigora rende
zsef 1—1 koronát, Gyarmati János 50 fillért, let elegendő az ügy elintézésére. Mi, János
Dr. Marton Adolf, Soós Ferenc, Németh Já házának városi jelleget akarunk szerezni,
nos, Rózsa Lajosné, Sik Péter, Sik Petemé, mondjuk ki bátran, vagy a városi jelleget
Ráta János, Dorfinger Ferenc 40 fillért, Fa- megőrizni. A csordának 'nincs helye a jár- '
zokas .,utal. Szállási Ijrjos, Dobson József, dán. Ha valakinek sétát rendel az orvos a
r

reggeh urakban kis ozondus levegő élvezeté
ért egészségi Bzempontból, vagy karlsbadi-curát, vagy más dolga akad a járókelőknek, a
koesmlat vegyék luényltf-V Ha Ifmyllják rag
gel az ablakokat, az a |iorfelleg szálljon be,
amit a disSnók okoznak V Ezen könnyen segithetuek. — A kanásznak jelöljenek ki két
helyet, almi várja l>e az mla hajtott disznókat s az iílTTelteltével terelje el őKét a ko
csiúton a mezőre. A tulajdonosok köteles^légg.fegyen ezt megtenni, ne a kanász jár
jon házról-liázra. Egészségügyi szempontból
is különösen .sürgetjük a szigorú rendelet kibocsátásál.
. Találtatott egy kereszt és tiz fillér. A
jogos .tulajdonosa igazolás után átveheti a
bírónál.

Azt beszélik . . .
Azt beszélik, hogy egy agyalágyult
mindig e szót I/.é< emlegeti, mert a
•fogalomhoz
a
-/.i'i
nem jut az
eszébe.
Azt beszélik, hogy egy nyilttérezési m á n i á b a n szenvedő m á r toporzé
kol az odújában.
Azt beszélik, hogy egy pöffeszkedő
szeretne borsot törni m á s orra alá. —
ha volna elég vágott d o h á n y a .
Azt beszélik, hogy itt a kutyauga
tás m á r régóta nem hallatszik a menyországba, de még a földön sem hallják.
Azt beszélik, hogy itt az
evan
géliumnak óriási hordereje volt.
Azt beszélik, hogy egy szerkesztő
aspiráns becsületérzése tiltja a fenye
gető levelek írását egyes családokhoz.
Azt beszélik, hogy némely ember
j olyan mint a kámfor, — elillan.
Azt beszélik, hogy némely ember,
' mind egyforma
,
. m.. .
~ - Azt beszélik, hogy némely emberről azért nem beszélnek, mert tisztelik
benne — az aggkort.
Azt beszélik, hogy itt a k é z i m u n k a
azért kötelező, mert tehet még a népet
— nyúzni.
Azt beszélik, hogy egy schamesz
leánya is lehet k ö n n y e n — tanítónő.
Az beszélik, hogy a segédszerkesz
tőnek nem volt dicsőség az evangélium
segélyével a küzdőtérre vinni a győ
zelmi babért. 20 városban tartson mint
tanító próbaelőadást, bukjék el fénye
sen mindenütt kivétel nélkül —
ez
m á r dicsőség.
Azt beszélik, hogy aki mindig ha
zudik, mindent letagad, mindent elta
gad, arról nem é r d e m e s beszélni.

Szerkesztői üzenete
K- J. Helyben. Ttnyleg munkatársunk
Weisz Salamon és Polgár István főtanitó,
epugy dr. Bártfai Farkas- Samu is.
II Helyben,— Megkaptuk. Elfoglalt
ságunk miatt személyesen szerettük- volna
megköszönni. Hiába, kicsiny a bors, de erős.
Dr. F. 1. Szombathely. Egy klaasikus
műveltségű emberhez ha ott fordul, az is
megadja a kellő értesítést Vergilius hires
római költő volt, ki Justinian császár kapá
jára irta ezen dicsőítő distichont:
• Nocte pluit tota redeunt specUcola mane
.Dividum impérium, cum .love Caesar habét.«
Tacitus történész volt, az annaleeei híresek,
dé ez .mii profanum vulgus et aroeo« Hora
tius egyik ódájának kezdő sora. Nagy járat
lanságot árul el. Rendeikesésére állunk kész
séggel.
>

4. oldal

19. szám

Jánosháza ós Vidéke

Gabona-árak.

SZERDÁN

11MJÖ. május (i-an.

Értesítés.

órás és ékszerész, SÜMEGEN,
nókflilef:
JllfOSHÁZÁN,
(Benyó-vendtíglovel szemben).

Szőlőoltvány!
Szőlővessző!!

Tisztelettel értesitem a n. é. kö
zönséget, hogy helyben, egy a mai kor
igényeinek megfelelő,

.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1867.

eipéiimühiíjtj

Jánosházai fióküzletemben minden

rendeztem be.
Készítek mindenféle uri-, női- és
gyermek cipót, ugyszintén'javttások is
a legmérsékeltebb árak mellett elfogad
tatna*. ,
-'Vidéki megrendelések gyorsad és
pontosan eszközöltetnek.
—

~*

•terdán é« vasárnap

tartózkodom, mely alkalommal elarink és személyesen javilok min
dennemű orakat, arany és ezüst'
tárgyakat j ó t á l l á s
mellett.
Nagy választék arany és ezüst éksze
rekben, *r legfinomabb
gyártmányú
zsebórákban, fali- és ébresztő órákban.

rtsware adja a legjobb bort; oltani, permetezhi nem kell!
Gyökeres 1000 drb. 100 kor. sima: 50
kor. Szölöoltványok ezeré: 140 kor. a
legnemesebb fájókból. — Á r j e g y z é k
ingyen. — Rendelési cim:

I

SZÍJGYÁRTÓ NAGY MIHÁLY
y

r

Tisztelettel; B R A U N J A K A B
Jánosháza, Szabó kovács-]
féle ház, Stern bőrös mell.

Nagy választék szemüvegekben 1
HETI VA8AR ÉS VÁSÁR ALKALOMMAL.

Cimbalmot

\

Eredeti svéd gyártmánya

ne vegyen, mig

Reményi

VASÁRNAP.

Iíj. TÓTH J Ö Z S E F

• Salzberger Rudolf jelentése -szerint:
Buza
22-40 2260 korona.
Rozs
19-— 10-50
Árpa
t*r— 1+90
Hah
14 —
_»..
Tengeri 14 — 1460
..
pr. 100 kgrm.
Kevés hozatal, irányzatkielégitő.

FELSÖSEGESD, (Somogym.)

ÉS

Bolinders nyersolajMotorok és Lokoffiobilok.

Mihály

a ni. kir. zene-akadémra
házi hangszer készítőjétől
árjegyzéket nem hozatott
BUDAPESTRŐL, Király
a i n 50. Minden hang
szerről árjegyzék különkülön kérendő.

Legolcsóbb üzem már k i t motoroknál is.
Költség 12 HP motornál évi 3000 munkaórára:
Bolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca. 1260 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona, Gőzgépnél szénre és fűtőre ca. 3000 korona.
Tehát a Bolinders motor ára teljesen kifizetődik az elért megtakarításban.
Ca. 4,", év alatt benzinmotorral szemben, ca. 3,>/i év alatt gőzgéppel szemben.
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez nem kell gépész. — Könnyen
kicserélhető alkatrészek. — Gyors űzembehelyezés. — Robbanás nyersolajnál
kizárva. — Csekély hűtővíz-fogyasztás. — önműködő központi kenés. — Legjobb
hajtóerő bármely Üzemhez.—Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is szállítunk.

Tévedés,^
ha valaki azt mondja, hogy jobb
kávét, vagy pedig olcsóbban tud
kávét 8zárl tani, mint
:

Referwdá'rtuu, ssakszer'* felvilágosító, kkml, itmcrtető
prap-ktuiokk*! > íjánüuokkal d i j m c n e « . i nolg.Uunk

Fratelli Deisinger '
:

fávtrsMa:

~ .

^pénzkölcsön!?
30,000,000
1600

I I

BUDAPEST, V á c i - k ö r u t 28.

BUDAPESTEN
a királyi bérpalotában.

israktir és _
Motor osstsly

Schvarcz József és Társa.

finmei cég

korona, áll rendelkezésre

koronán felüli törzsfizetéssel biró köztiszt

viselőknek, katonatiszteknek és napldijasoknak
kötelezvényre. Válté I M I kell I *Metrkeresésnél
közlendő: életkor, törzsfizetés

és szolgálati idó.

DSZO,

Bnit.p.n

|Szegfae B6«a.|
8

10,000 db

készlet.

SKORKA JÁNOS rózsa- és szegfü-telep tulajdonos
ajan{ direkt külországokból beszerzett óriás vi
rágú Rem. szeglüket és nyakba nemesített bokor
rózsákat. E nagy készlet miatt egy ideig 80
százalékot engedélyezek.
Árjegyzék ingyen és bérmentvei
Több díjjal kitüntetett nagy virágkötészetemben
mindenféle csokrok, köszönik mélyen leszállított

Jelzálog kölcsőnT
földekre és jó helyen fekvő

értékes

bérházakra

4°/ -os 10—60 évig terjedő törlesztésre.
0

utólagos. Válaszbélyeg.

á

Jutalék
" •

aiat
Országos Hitel és kölcsönző vállalat

BUDAPEST, VI., Izabella-ntca 67
Telefon: 101—28.

-A

árakon készíttetnek. — TnyfcUtf telepemről
vágott virágjaimat és begyökeresedett cserepek
ben nyiló rónákat szegfűket, Jácintokat stb. a
legolcsóbb napi árakon szállítom.
Sok nemes fajú szeofümagvaimról szóló nevárlappal készséggel szolgálok.

Skorka

János

S hold rózsa- és szegiü-telepe, B.-SZARVASON.

Nyomatott Dinkgreve N. könyvnyomdájában Celldömölk.

-» ,

