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Dr. HARTON ADOLF 
Vtvífclelös szerkesztő és kiadó. 

A 
NÓVÁK PÁL 

szerkesztő. 

A lap szellemi részét illető közlemények és 
előfizetések a szerkesztőséghez-' jntézendők. 

Megjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg

egyezés szerint közöltetnek. 

Befolyásolja-e az alkohol a 
tuberkulózis terjedését? 

Irta: Dr. Martea Adolf. 

Amig nem rendelkezünk oly esz
közökkel, amelyekkel a tüdővész ter
jedését megakadályozhatnánk, addig ke
resnünk kell az okokat, amelyek azt 
előidézik, s figyelmeztetnünk kell a 
közönséget mindazon körülményekre, 
amelyek közt azon betegséget megkap
hatják. -

E^lap liasábain megjelent már 
több cikk külön a tuberkulózisról, kü
lön az alkoholról is, már akkor reá
mutatunk azon viszonyra, amely fönáll 
az alkohol és a tuberkulózis közt. 

Most részletesebben szólunk ez 
utóbbiról, statisztikai adatokkal bizo
nyítjuk be azt, amit a legutóbbi cik
künkben csak állítottunk. 

_ Az ma már kétséget nem szenved, 
hogy a tuberkulózist, (tüdővész, heptika) 
a tuberkulózis bacillus idézi elő. . 

Mielőtt Koch berlini orvostanár ezt 
felfedezte, már az angol és francia or
vosok véleményt kockáztatták, miszerint 
az idült alkoholizmus a fő oka a tu
berkulózisnak. 4 

• Az emberi szervezetnek igen sok 
ovó- és védőeszköz áll rendelkezésére, 
amelyek a betegséget okozó élősdiek 
behatolását és azok szaporodását meg
gátolhatják. 

j_üsszel"üggést az.alkohol és a lúbefkuló-
{ zis közt, megmutattuk az utat, kimu-
| tattuk a módot, miként lesz az alkoho-
J lista tuberkulotikús. 

Ezt fejtegette nemrég C. Weichsl-
banm orvostanár egy bécsi lapban. 

A tapasztalat és tudományos kuta-
j tások után állíthatjuk^ hogy az alkohol 
I méreg a szervezetre. Az alkohol élve

zete által, az emberi szervezet a tuberku
lotikús fertőzése fogékonyabb^_J.esz, 
vagyis az oly egyének, akik alkoholt 
isznak-és ki vannak téve a tuberku
lotikús fertőzésnek, legtöbbször előbb 
betegesznek meg tuberkulózisban, mint 
azok, akik nem isznak alkoholt. 

Erre nézve vannak meggyőző bi
zonyítékok. 

Nézzünk néhány statisztikát, Imbert 
131 férfi iszákosnál 114 százalék, nők
nél 10 3 százalék. Raymond 62 mun
kaképtelen iszákosnál 22 százalék tuber
kulózis; Imbault 248 iszákos halálese
ténél 197 százaléknak tuberkulózis volt 
az oka, .ugyanő egy kórháznál 666 
százalék. Roux 313 százalék. Jaguel 
714 százalék, Borbély 88 százaléka 
alkoholistának tuberkulózisban halt el. 

Tirk kimutatta, a porosz statiszti
kából, hogy (1884—1893) 1000 pincér 
közül, (akik bormérésnél voltak alkal
mazva) 528 tuberkulózisban háltak el. 
A belga statisztikai hivatal szerint 1000 
közül 666. Az angol statisztika szerint 

waaközök r f g a s ^ é t ^ S ^ J ^ és fé l sz€t*Wy«B^«^ 
gunk is iparkodjunk épségben tartani. 

A tudósok számos kisértettél bebi
zonyították, bogy egyes állatoknak; ha 
különféle mérget adtak, ez a szerve
zetük természetes védőeszközeit annyira 
meggyöngítette, hogy bizonyos betegsé
get könnyebben megtfaptak, mint az 
oly állatok*-amelyeknek nem adtak 
mérget. Ezen kísérletek az embernél is 
bebizonyultak. 

Az alkohol az ember háztartása 
— c i m ü cikkeinkben Jiiinntattvfk. mi áz 

nagy az alkoholfogyasztás, ott nagy is 
a tuberkulózisban elhaltak száma, és 
viszont. Lavarenne szerint Francjaor-
szágban azon városokban hallak e\ fel
tűnő nagy számban, ahol sok az alko
holista. Brefagneban és Nomenaban 
emelkedett, mikor . az alkoholban is 
jobban terjedett. 

A szerecseneknél az iszákossággal 
lépést tart a tuberkulózis., részint a 
r.hinaiaknál, hol íendkivül mértéklete
sen élnek, kevés alkoholt fogyasztanak, 
Martin-E. szerint, sokkal ritkább a tu
berkulózis, mint az európaiaknál. Mily 
befolyást gyakorol az alkohol a tuber
kulózisra mutatják az állatkísérletek. 

Említést érdemel Laitimen, aki 
nyulakon tanulmányozta az alkohol be
folyását a tuberkulotikús fertőzésre, 
még pedig kevesebb és nagyobb menyi-
ségü alkohollal. Átlag annyit adott, ami 
az embert egy napon 1 l / i liter sör 
fogyasztásának megfelel. 

A kísérlet ugy történt, hogy az 
állatok kezdetben hosszabb időn ke
resztül naponta bizonyos mennyiségű 
alkoholt kaptak, és tuberkulózis bacilliu-
sok fertőzték. Ugyanakkor fertőzött oly 
állatokat, amelyek semmiféle alkoholt 
azon időn keresztül nem kaptak. 

Ugy is történt, hogy előbb fertőzte 
az állatokat és utólag adott nekik al
koholt: 

Mit észleltek ekkor? * 

más foglalkozásnál. Befolyásolja a rossz 
lakás, a füstös levegője is. ' ^ " ' i 

Baivy szerint Koppenhágában] áz 
1886 és az 1895. évben a delérium 
trémesbe elhaltaknál a bonszolat sze
rint, egyötödnél tuberkulózis is yolt._ 
Weichslbaum' tanár klinikáján 262 
delériumban elhaltak, 37 százalék tu
berkulózis volt.' 

Ezen statisztikai adatokra, ha nem 
is helyeznénk, ugy súlyt, de az tény, 
hogy oly"öfszagokban, ahol rendkívül 

'zéséyel tovább éltek, vagy egyáltalában 
meg sem haltak. Viszont az alkpholfal 
táplált állatok a tuberkulózis fertőzés 
folytán mind meghalt ennek egy része; 
Laitiven tanulmányozta az alkoholista 
állatok utódainak az ellentálló képessé
gét is. 36-76 százaléka holtán Jött a 
világra, vagy csak rövid ideig éljék. 

Achard és Gaillard szerint tengeri 
malacoknál alkohollal táplált ós bubola 
cprll által fertőzöttek 63 nap után 
méghaltak, viszont; azok- az áHalok me-
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lyek alkoholt nem kaptak 174 napig 
éltek. A klinikai tapasztalat is bizo
nyítja, hogy az alkoholista sokkal fogé
konyabb ezen fertőző betegségre, mint 
aki mértékietlen életmódban él. \ 

Az alkohol által nem csak fogé
konyabb az illető, hanem ezen betegség 
befolyására is kevés hatással van. 
Iszákosnál a tuberkulózis ha fellép 
gyorsabban végez, mint nem alkoholistá
nál. Szociális szempontból azértfontos, 
mert az iszákos a legtöbb pénzén "^aPj 
koholt fogyaszt, megvonja a csaladjától^ 
nem jut rendes lakásra, táplálékra—SL 
ruházalra. Azon leves felfogást—is éf 
akarják oszlatni, hogy az alkohol külö
nösen a sör táplál. 

Fontos azért is, mivel a szegény 
osztály az alkoholt, nedves, füstös 
rosszul szellőzött, szük helyiségen fo
gyasztja. Hogy az ily helyiség befolyá
solja a tuberkulózist, kétséget nem 
szenved. Hogy az iszákos érzéke min
den szép és jó iránt eltompult, az is 
tény. Nem törődik az egészségügyi 
szabályokkal,, nem ápolja önmagát stb. 
Hogy a jövő nemzedékre mily befolyás
sal van, azt kimutattuk akkor, midőn 
a borhamisitásrőJ-'^Káíában irtunk. 

Ezekből láthatjuk, ha a tuberkuló
zis elleni védekezésre hívjuk fel a kö
zönség figyelmét, akkor az alkoholizmus 
ellen is kell. Különben sine qua non. 

H I B E K. 
Esküvő. Szombaton, július hó 31-én d. 

ti. ö órakor vezeti oltárhoz Bögötén Kovács 
József gecsenyi lakos, Koloszár .Margitkát. A 
vőlegény részéről tanuk lesznek: Kolossy Zol
tán homokterenyei nagybirtokos és Koloszár 
László törvényszéki bíró. Tartós boldogságot 
az ifja párnak. 

• Rendkívüli közgyűlés. A jánosházai 
, hitelszövetkezet augusztus4-én rendkívüli köz

gyűlésre hirja össze a tagjait A gyűlés tár
gy*: 1 esetleg 2 felügyelő bizottsági tag vá
lasztása. 

Kabaré. A jánosházai diákság a ' K a 
szinó' összes termeiben a Kaszinó könyvtára 

—javársr kaberéval egybekötött táncmulatságot 

arra használt fel, hogy a lakásba törjön és 
egy kis pénzt el viliessen. Nagy éjjel 12 óra
kor tért a lakására, mikor is az előszobában 
gyanús zörejt hallott. Erre visszafordult és az 
utcán levő éjjeli .őrt hivta segélyül. Mikor a 
lakás átkutatásához akartak fogni, egy gya
nús alak kiugrott onnét a fejére dobott ruhá
val, hogy az arcát ne ismerjék meg. A ruhát 
lekapták ugyan a fejérőVde elmenekült, Más
nap Kliszár Imre kissomlyai lakos csak-beal-
|it a ruhájáért, töredelmesen bevallotta a bű
nét. Igy került kézre az éjjeli látogató, rde 
folytatása lesz a bíróságnál. v . r 

A Marcal halottja: Samu Imre, nyűg-
vasúti őr szerdán délután a nagy mek-g miatt 
Karakóra ment, hogy ott a -Marcal folyóban 
megfürödjék,-A vizben egyszerre egy epilep-

E l e j t e t t b e s z é d e k . 

A. Barátom, miattad örökös félelemben 
vagyok. 

B. Miattam?'Ismered az aesopusi me
séket ? '"'' " • ~ - i 1 

A. Igen, igen, de nem meséről van szó. 
B. Hát, mi az? 
A. Tegnap együtt volt egy nagy társaságj 

egyszerre azt inöndja valaki, hogy oly nagyot 
ansagolni senki sem tud, mint ő. ," 

B. Mi közöm ehhez? 
A. Várj csak. Az egyik mondja: »Háry 

| János a világ végén a lábát le)ógalá.< Semmi 
j válaszolja az illető. Majd a másik: Kinizsy 
I PaK mikor a törököke^Jegyozte, .6 törököt 

kapott lel s ugy táncol! őrömében Djra ^emmj 

:^^hifl!(pilag^j3g^^ 
Prológ. Előadja: Salzberger Sámuel. 2. Ének. 
Előadja: Tertsch Dezső. Zongorán kiséri: Ko-
vács Imre. 3. Dialóg. Előadják: BenyóPiroska 

. . . é s Kákossy István. 4 Melodráma. Előadja: 
' Kemenes Mór. Zongorán kiséri: Schlesinger 

Irénke. 6. Monológ. Előadja: Falcer Ferenc 
Zongorán kiséri: Kákossy Károly. A vendégek 
kéretnek egyszerű ruhában megjelenni. 

Eljegyzés. Steiner Ernő eljegyezte Lőwy 
Margitot' Jánosházárúi. 

' • — Nem sikerült lopás Nagy Samuel, 
kissomlyai lakos hétfőn este a tanítóhoz 
ment beszélgetni, amely időt egy ottani lakos 

tikus roham lepte meg, amit a többi fürdő
zők nem vettek észre, mire segítségére siették, 
már megfulladt. 

Körál latorvosi á l lások s z e r v e z é s e . A 
földmivelésügyi miniszter föihivta az alispánt, 
hogy a Jánosliáza, öriszentpéter és Szentelek 
községekben körállatorvosi'állások szervezése 
iránt folyamatba tett tárgyalások eredményé-
ről_tegj*njnielőbb jelentést. ^7 

Alkohol ellenes moügaiom. Július1 19-én 
kezdődött Londonban alkoholellenes congres-
sus tanácskozása^ Ezért tartottuk alkalomsze-
íHnek az alkolíol_ káros - hatásáról újból a 
vezércikkünkben foglalkozni. 

A borgátai bíró megtámadása. Vasár
nap este '/itt órakor Varga Elek borgátai 
birót az éjjeli őrük felzavarták az álmából, 
mivel az ottani korcsmában mulatozó Varga 
Sándor verekedni készül s' ők nem tudnak 
rendet csinálui. A 1 bíró e jelentés alapján 
azonnal a "korcsmába termett, ho^y bekére 
intse azon zajongót, mikor is Varga Sándor 
az atyjával neki mentek késsel a bírónak és 
8—10 nap alatt gyógyuló testi sértést ejtettek i 
rajta. Ez alkalommal Varga Sándor még a | 
községbiró segítségére siető Kis József borgá
tai lakos fejét is bevágta és 15 nap alatt 
gyógyuló testi sértést okozott. A feljelenlés a 
kir. ügyészséghez megtétetett 

Pogorvos Jánosházán. Csütörtök óta 
egy budapesti fogorvos folytat fogászati praxist 
városunkban. Naponta fogadja a betegeket a 
Központi szálloda I. emeletén. J 

A dukai utcai árkok. A hatóság, be
látta végre az egészségügy fontosságát s a 
dukai-utcái pocsolyák nemsokára eltűnnek. Az 
uton keresztül alagcsövekkel levezetik az ár
kokban üsszegyülemlő vizet a Mária kerti 
árokig. Most megszűnnek a panaszok a 
dukai-utca miatt. Meg kell emlékeznünk Stern 
Mór fiai téglagyárosokról, akik 10 koronával 
adták olcsóbban a csatornákhoz szükséges 
téglát s Kohn Károly cementgyárosról, aki 50 
fillérrel olcsóbban adott egy-egy csövet, b 

Egy ember a földszintről felugrott a 3-ik eme
letre. Kacagás, de -semmi. Toldy Miklós egy 
vendégoldalt véve a kezébe, mutatta az utat 
Buda fejé.. Ilyet ne mondj — válaszolják. 
Archimedes ki akarta forgatni a sarkából a vi
lágot. Újra kacaj, '.de-seinmi.— ,., 

B. MikurJesz-vége? 
A. Egyszerre megszólal az illető, mond

ván: »A szomszéd- boltodnak oly"nagy - vasúti 

elkészíttetni, amint mi .is akartuk. 
öngyi lkosság. Rosta János pálfai lakos

nak nehéz volt már az élet, azért vasárnap 
délután bele ugrott a kútba. Mire észrevetlék, 
már halott volt-— —• . 

Egy nagy-forgalmu 

t é g l a g y á r 
haláleset miatt eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető: Celldömölkön, 
özv, TORT Györgynénál. 

siriraktára van, hogy azzal kifizetheti a te 
adósságodat;képzelheted, mily fülsiketítő kaca
gás támadt erre s azóta attól félek, hogy meg
repedt a dobhártyám. 

B. Kérlek ne bosszants, elég. 

A. Mégis rossz a világ. 
B. Na, mi az ismét ? 
A. Kérlek, a vonaton utazom s a nagy 

léghuzam miatt az utasok lármáznak, hogy a 
vasúti kocsi ajtaját tegyék be. Próbálja az 
egyik, próbálja a másik, de nem "sikerül. Egy
szerre azt mondja az egyik utas, kérem azt 
az ajtót ugy kell becsapni, akkor be tesztévé. 
Az utas odamegy próbálja, nem megy. 

B. Na, hát mikor nevessek? 
» A. Na hát igy sem megy, — mondja — 
mert ezt még egy »hótig csaló« sem tudná 
becsapni. .* — 

Tüske. 

NYILT-TÉR. 
(E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 

nem vállal.) 

Válasz. 
CoUnej- íexfinc fia helyett 

»NobIesse obligec mondja a francia, ezt 
követem, ez az én elvem* is, tehát tárgyilago
san .felelek a >Vasvármegyé«-ben közzétett, 
de hozzám intézett támadó soraikra. *~: 

önnek válaszolok csak részletesen la
pomban azért, mivel ez itt a vidéken arány
lag jobban el van-terjedve s a z T t t megjelent 
vezetőcikkről van szó. 

Nem egyszer kijelentettem már, hogy én 
az ön családjával nem foglalkozom, dacára 
annak, hogy erre gyakran adott okot, 'de az 
én személyes ügyem háttérbe szorult a köz
ügyek mögött —••-«. 
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A vasút. 
A törvényhozás tavaly 5, a keres

kedelmi kormány 4 vasút építésre adott 
engedelmet. A magyar kir. államvasutak 
hálózatán szükséges és két éven beiül 
végzendő építkezési beruházásokra az 

"í908. "XXXI törvénycikk 110,200.000 
koronát, forgalmi' eszközök beszerzésére 

.. és fölszerelésére pedig 92,330.000 ko
ronát, engedélyezett a törvényhozás. 
Ezek a rendelkezések kiegészítik az 
1907. évi 29. törvénycikknek rendel
kezéseit, amelyek 90,090.000 koronát 
engedélyezték a magyar kir. állam vasu
tak" beruházásaira, ugy, hogy a magyar 
vasúti forgalmi részvénytársaságtól meg
vett 3175 darab teherkocsi vételárával, 

.vagyis 11,692.920 korona 60 fillérrel 
együtt 4 év alatt több mint 300,000.000 
koronát fordítunk a magyar kir. állam
vasutak beruházásának pótlására. Ami-
hez még hozzászámíthatjuk azt a 
12,806.000 koronát, amelyet az állami 
vasgyárak kibővítésére és fölszerélésé
nek kiegészítésére engedélyezett az 1908. 
évi 31. törvénycikk. Ez a nagy összeg 
is azonban csak a legeslegsürgősebb 
szükségletek kiegészítésére' elégséges és 

.annak legalább meg kétszerese lenne 
szükséges ahhoz, hogy a folyton növe
kedő forgalomhoz képest némileg tűr
hető állapotokat teremtsenek. Tudjuk, 
hogy itt súlyos pénzkérdéssel áilunk 
szerben és hogy annak megoldása nem 
a kormány jóakaratán múlik,- reméljük 
azonban, hogy a kormány folyton 
figyelemmel fogja kisérni ezt a nagy 
kérdést és áldozatok árán szünetlenül 
orvosolni fogja a naponkint mindinkább 
érezhetőbbekké váló bajokat, mind a 
személy, — mind az áruszállítás 
terén; meg fogja szüntetni a folytonos 
kéréseket az áruszállításnál, a póthatár
idő folytonos hirdetését, a számtalan 

- balesetet, amelyek rengeteg ember- és 
pénzáldozatba kerülnek és végül meg-

—fogja -szűntetni a vonaton szolgálatot 
iigjiem jBi 

i nos növekedése következtében évről-
| évre csökken (1906-bari:- 1047 millió 
| korona fölösleg, 907-ben: 889 millió 
j 1908-pan körülbelül 70.000.0Q0 kon), 

ugy, hogy a két és fél milliárd koronát 
meghaladó befektetési tőke kamatszük
séglete 115 és fél millió korona nem 
telik ki belőle és tetemes kiegészítésre 
szorul.az állam egyéb bevételeiből. Ily 
körülmények közt logikusnak és méltá
nyosnak látszik, hogy azok járuljanak 
a nagyobb szükséglet fedezéséhez, akik 
a vasút előnyeit is élvezik, t. i. az 
nlazó és szálliló közönség.—Viszont 

rkitígj 
főindokát 

A befektetéseknek és az üzleti ki
adásoknak a bevételekkel arányban 
nem álló növekedése a kereskedelmi 
kormányt arra indította, hogy a magy. 
kír. államvasutak mind személydijszábá-
sát,.. mind gyors és teheráruk szállításá
nak díjszabását felemelni .készül. A ke
reskedő-világnak igen nehéz a helyzete 
ezzel a fölerneléssel szemben. A ma
gyar kir. államvasutak kimutatása sze
rint üzleti fölöslege a kiadások folylo- ' 

azonban kétségtelen, hogy a szállítás 
megdrágítása iparunkat és kereskedel
münket érzékenyen fogja sújtani és 
nem vigaszunk az, hogy az osztrák és 
a porosz díjszabás nagyjában nem ol
csóbb, min amilyen a-magyar díjszabás 
lesz. Az osztrák és a porosz ipar in
kább birja el a drágább szállítást, mint 
a zsenge és fejlődésben levő magyar 
ipar, amelyet minden drágítás létfeltéte
leiben támad meg. A rendesnél nagyobb 
fontossággal birnak ebben az esetben, 
ha, a kormány minden irányban a leg
kisebb részletekig terjedő, helyesség és 
általános jelleg tekintetében feltétlen 
megbízható információkkal látatnék el 
az érdekelt ipari és kereskedelmi körök 
részéről, különösen abból a célból, 
hogy oly viszonylatokban és oly szál
lítmányokat illetőleg alkalmaztassák a 
díjtételek felemelése, amelyet az államra 
nézve legnagyobb jövedelmezőség mel
lett sem sértik az ipar és kereskedelem 
érdekeit. Az ily általános kihatási s 
különösen az előreláthatóan a refomátió 
in pejus jellegével bíró újításoknál fáj
laljuk leginkább a kereskedelmi érdek
képviseletnek túlságos széttagoltságát. 
Ily esetekben az egyes kamarák és ke
reskedelmi egyesülések által összegyűj
tött anyag együttes feldolgozása alapján 
adott egységes vélemény a legkisebb 
részletekben is annyira domináló ha-

volna,—hogy tós&. Jebetetli 

egyes tagját annyira 
közelről érintő kérdésekben mellékes az 
egyes testületek nagyobb vagy kisebb 
mértékben való érvényesülése. Egyedül 
fontos a hazai kereskedelem és ipar 
általános érdeke. 1 

Valóság menyasszonya. 
Irta: Dénes Tibor. 

A Kék gondolatok birodalmában nagy-
volt a vigasság. A király csudaszép leányá
nak, Eszmény hercegnőnek^ ülték a-lakodal

mát. Egy vitéz királyfi, Valóság jött el, hogy 
oltárhoz vezesse és hegyen völgyön folyt a 
bor, harsogott a zene. 

Fenn a magas várkastélyban a hossza 
mellett maiattak a vendégek.' Az 

iyhajú menyasszony szerelmesen simáit 
vőlegényéhez. . 

— Szeretsz? ^ 
— Mint az Istenemet. 
— És ha meghalnék? 
— Hogy kérdezhetsz ilyet tőlem ? 
— Figyelj reám. Fájdalmas sejtés fo

gott él. Ezt a nagy boldogságot elbírni nem 
lehet Kn a halálé vagyok. Mire a nap újra 
bearanyozza -a szélkakas kacskaringós csúcsát, 
az én fehér menyasszonyi ruhám halottas 
lepellé" vált. És ha ott fékszem a ravatalon, 
fogsz-e még akkor is szeretni? 

— Ameddig ez élet tart én a tied va
gyok. És ha itt hagynál, az én szivemnek 
meg kellene hasadnia . . . De . . . a menyeg-
zőnk ünnepén nem valók az ily komor gon
dolatok. Itt a kehely ürítsd ki, azután ölelj 
át és nyomd ajkamra az első, a legelső 
csókot 

Eszmény ajkához émlete az arany kely-
het, fenékig kiitta a gyöngyöző bort, azután 
szűzi pirulással nyújtotta száját az első csókra. 
A királyfi elragadtatva karolta .át ifja felesé
gét; forró ajkát ajkára szorította és ölelte, 
ölelte mintha elereszteni sohaseni akarná. 

A következő pillanatban a király kis
asszony élettelenül hanyatlott alá. 

A várkastély csúcsíves sírboltjában egy 
év óta szüntelenül égnek a hossza fehér 
viaszgyertyák. Lobogó fényük ráesik az üveg-
koporsóra, melyben habszin menyasszonyi 
ruhájában, myrtus koszorúval a fején fekszik 
Eszmény. A ravatal lábánál pedig szótalan 
bánatában elmerülve áll Valóság, aki nem 
hagyta el e helyet, mióta idehelyezték mát
kája túlvilági szépségben sugárzó tetemét 
Egy teljes év . . . Vigasztalhatatlan, fogyha
tatlan szomorúság egy teljes esztendeje. És 
újra megkondult az éjféli harangszó, az az óra, 
amelyben egy év előtt Eszmény halottra vált 

• Valóság megsimította halavány homlo
kán a fekete hajfürtöket, kihúzta testét egye
nesre,. mint aki álomból ébred, egy utolsó 
pillantást vetett a koporsóra, azután hátat 

'fordított neki és szilárd léptekkel indnlt fel a 
széles lépcsőkön. 

Kint a csillagos éjszakában kísérteties 
félhomály feküdt a várudvaron. A királyfi 

kUtsjitl Witlcisi) a f i o c enség .megfajta-kis-arany 1 

paripámat: 
Ott kint az Isten szabad ege alatt csa

tolta fel dísztelen páncélját, övezte körűi su
hogó kardját, tette fejére ragyogó sisakját. 
Azután kivezették holló fekete paripaját, az 
»Ellenállhatatlan«-t, amely nyihogva, kapálva 
köszöntötte régen látott gazdáját A királyfi 
nyeregbe szállt, egy csatkós átadta neki a 
hosszú lobogós kopját, nagy csikorgással meg
nyílt a várkapu és valóság bocsa nélkül, 
kiséret nélkül elhagyta a Kék Gondolatok 
birodalmát 

Soká, soká nyoma veszett Csak mint 
memle-monda járt szájról-szájra, hogy, fék-
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telén vakmerőséggel keres feledést szörnyű 
küzdelmekben. Irdatlan -óriások, ezerfejü ször
nyetegek félelmes sárkányok véreztek el kardja 
csapásai alatt, lehelték ki lelküket fekete 
paripája ezüstOs patkói között. 

Kietlen hegyvidéken, mélységes szakadé
koktól körülvéve, magas sziklaorom legtetején 
állott egy kicsiny, de érős fellegvár. ÁVaTÍTony 
ntolsó sugarai még rajta égtek, már a kör
nyező vidékre ráborult a szürkület. Az esti 
szellőben fáradtan csüggött alá a bástya fő
árbocán a nagy fehér arannyal hímzett zászló. 
A rúdhoz támaszkodva állott Szellem 'várúr 
csodaszép leánya Eszme. Tekintete messze 
elkalandozott a kopár sziklatájon, de fényes 
szemei nem látták a rohanó patakot, a ka
nyargó ösvényt, a vándor fellegeket, mert 
szivének bánata forró könnyekkel árasztotta 
el arcát. A világ leghatalmasabb ura .Hamis
ság* király rávetette a- szemét, megkérette a 
kezét és Szellem nem merte megtagadni a 
kérését. Talán nem is akarta . . . De Eszme 
addig könyörgött, rimánkodott, amig egy évi 
gondolkodási időt nyert. Ma mult el az utolsó 
nap, és Hamisság 7 pompás tóéretével megér-, 
kezett. Ott lenn mulattak vérszin bor mellett 
a nagyterem hűvös csarnokán. 

Egy kürt tiszta csengésű szava . ébresz
tette fel merengéséből. A várkapu előtt ko
romfekete paripán, talpig gyászban egy lovag 
állott. 

— Ki vagy? Kérdé Eszme. 
— Lovag, aki éjjeii szállást kér. 
— Neved? 
— Valóság. ( 
— Híredet hallottuk. - - •=.*_ ' 
Eszme parancsára leeresztették a hidat I 

és Valóság leugorván lováról, bevezette a 
várba. A várudvaron szembe találta magát 
Eszmével. Mintha tőr vágódott volna szivébe, 
olyan fájdalom vett rajta erőt, mikor a tekin
tetűk összevillant . . . Annyira haeonlitott el-

' veszett boldogságához, Eszményhez. Azután 
végtelen öröm támadt benne, mert érezte, 
hogy meggyógyult Szótlanul állottak egymás
sal szemben, hosszan, hosszan. Akkor a ki
rályfi odalépett a leányhoz, megfogta a kezét, 
keblére vonta: — Szeretlek! 

Eszme elragadtatva felelt: Szeretlek! 

A nagy csarnokban javában folyt a mu
latozás, mikor egyszerre kitárult az ajtó és 
mint ragyogó kép megjelent keretében Eszme, 
aki kezénél fogva vezette Valóságot. 

faa, hMBlaká, mikor 
iérte ót, jnert vi 

, 
"bírta győzni. 

_ Szellem, a várúr csodálkozva kérdé: 
— Kit vezetsz hozzám, leányom? 
— Én, Valóság vagyok. Nevem minde

nütt ismeretes, ahol jó emberek laknak.Kijöt
tem, hogy megkérjem a leányod kezét. 

— Az övé akarok lenni, szólt Eszme 
egyszerűen és azzal midaketten térdre eresz
kedtek. 

Valóság első szavára Hamisság talpra 
ugrott és mind közelebb nyomult az emelke-

'dettebb asztalfőhöz. Most ^ppen a térdelők 
mögött állt. KiZjie- felelete az arcába kergette 
a v é r t . . . A kVány kikosára/.la . . . Rettentő 

bosszú gondolata villant meg agyában. Villám
gyors mozdulattal kirántotta hüvelyéből fegy
verét, előbb az előtte térdelő férfi, majd a 
leány vállai közé merítette. 
' - - Az orvtámadástól elszörnyüködve, egy 
pillanatig néma, merev maradt mindenki. Az
után kétségbeesett bosszukiáltással száz kar 
szikrázott áz ég felé. 

_ _ ~ D e ^ m e T T i s z m e ^ é í ^alosag" felkéltek, 
mintha mi sem történt volna. Hamisság elré
mülve 'hátrált; az álmélkodó sorokon végig
hangzott: csoda, csoda! ?*? 
--•>-Valóság néma méltósággal,; kinyújtott 

karral intett Hamisságnak, hogy , távozzék. 
Eszme átkarolta vőlegényét és mosolyogva 
nézett a bámul ókra: ' 

' <— Hát ti nem tudtátok, hogy mi halha
tatlanok vagyunk? • 

Esti ima-
Irta: Kiss Arnold. 

Alkonyi szellő jn'tt a lakomba, 
Esteli bánat sir a dalomba, 
Nappali bűnért esteli bánat 
Késztet imára, l á t v a hibámat. 
Éj van a házban, bú/ a szivemben, 
Ó Órám ! Isten! Nincs aki védjen, ' 
Nincs,aki védjen kívüled engem. 

Vig alakokkal jártam a fényben, 
Ó, de felednek ők a sötétben, 
Gőgteli álmok oszladozób'an, 
Büszke remények roskadozóban, 
Úgy tudom én meg könnyel a szemben: 
Nincs, aki védjen kívüled engem! 
Nincs, aki védjen kívüled engem! 

Küzdtem a létnek tengere ellen 
Minden erőmmel, csak te veled nem, 
Nincs evezőm már, törve a csónak, 
Vesztve reményem, kétes a holnap, 
Búban-e, bajban tengetem éltem? 
Lesz-e ki védjen kívüled engem?! 
Kívüled engem nincs, aki védjen. 

Este van- érzem, csöndbe leszállnak, 
Súgva suhannak szerte az árnyak, 
ó , Uram! Isten ! álmot a szemre! 
Szende reményt küldj bús kebelembe, 
Éjjeli rémtől védd meg a lelkem! 
Nincs aki védjen kívüled engem! 
Nincs aki védjen kívüled engem! 

A v e r k l i . 
Irta: Peterdl Andor. 

pun a szomszéd asszony íérje. Derék, szálae 
ember, fekete, tömött bajuszszal. Kis rövid 
szárú pipáját a kezében tartva, siet végig a 
keskeny, de hosszan elnyúló udvaron s kö
szönget jobbra balra az ajtóban várakozó 
asszonyoknak. y\. •• 

Aztalősné oda is szól hozzá, amikor el-
[ megy mellette: 

— Nem látta valahol a férjemet, Van-
I esik -ur? i _ y - . . . " -

— De láttam, jönnek már utánam. 
Asztalosné fogja magát s kiszalad a 

kapu elé, de már akkor egymásután sietnek . 
befelé az éhes lérjek. 

Néhány másodperc múlva "déli csendé 
van az udvarban s csak néha hallani egy-
egy porcellán tányér vágy egy kanál csüröm-
pölését - . . —• — 

A szegény ember igen hamar végez az 
ebédjével, sem ideje, sem' enni valója nincs 
hozzá, hogy sokáig elhuzé<l)éfc>az-;éBéd nála. 
Az egy órás ebéd időt ugy oszfja; meg, hogy 
abból még egy télóra pihenésre is jut s_a 
mikor a kanalat leteszi, előveszi- a-pip: ját s 
"Eíüi a küszöbére vagy ha nagyon alacsony, 
a füfdszintjétől kihozza a .sámlit*, ráül egy 
kéjes sóhajtással s élvezi az arany szabadsá
got egy fél óráig. • •» 

Az ebéd csakhamar véget ért s a fér--
fiak követve a régi szokást, egyenként lassan 
lassan elfoglalták helyüket e küszöbön. Az 
apró gzermekek is összeverődtek az. udvar 
közepén s várták a verklit, melynek ütemes 
dallamát már át lehetett hallani a szomszéd
ból. Az. asszonyok meg benn elmosogattak. 

Néhány perc múlva recsegve nyílik a 
kapus dübörögve dűlik bé a verkli; az apró 
gyerek sereg körül fogja és felhangzik az 
isteni muzsika, a kicsinyek egynémelyike 
táncra is kerekedik, ott tipeg egy két eszten
dős kis lányka és a muzsika az ő vérét is 
nyugtalanságra ingerli, egy helyben emelgeti 
olyan szent bárgyusággal apró kis lábacskáit, 
mintha csak kitanították volna rá, pedig senki 
sem tanította, ő maga kitalálta. 

Az asszonyok is félre teszik a moso
gató rongyot és odaállnak az ajtófélfának 
támaszkodva, ha nem szégyenlenék,- ugy fel
gyűrt kézzel még táncra kerekednének. De 
hétköznap a férjek is lomhák és unalmasuk, 
mig vasárnap inkább rá lehet szedni ilyen 
bolondságra. 

És ebben a gyönyörű ebédutáni idillben 
belesüvölt a malomkürtje és a gyár sipja, 
hogy: 

— Munkára, egy óra vatd 
Az emberek lassan, kedvetlenül felsze-

delőcködnek a küszöbről s kiki fáradt szomo
rúsággal megcsókolja kis gyerekét, elindul 
munkára. , - . 

Csak Asztalos nem mozdul, ott ül a 
a küszöbön, fejét rátámasztja kérges tenyerére 
s hallgatja a verklit. A felesége unszolja 
is már. 

iz udvarán 
•az asszonyok rnlhrTíagyoa niftlm^é"üuT"'va™ ""f" 
ták férjüket Dél volt. Az egyik asszony pedig 
aki rendesen utoljára szokott végezni a.fő
zéssel, ép most szűrte le '.a levest. Ez egy
szer ő seni késett s igy van rá kilátás, hogy 
az udvar csendjét semmiféle lárma, veszeke
dés nem zavarja meg. Az asszonyok egyné-
melyike a konyha-ajtóban áll s türelmetlenül -j 
tekintget a kapu felé. , 

Asztalos István felesége pedTg dühében 
tépegeti már a köténye sarkát s mikori már 
sehogy sem tudja magát türtőztetni odai szól 
a szomszédságba. jr-•-•.-' 

i — Aztán siessen az ember a főzessél, 
de hol a fészkes fenébe vannak, mert hiszen 
egyse gyün. 

Abban a pillanatban fordult be a ka-

— Erigy, elfújták az egyet. Megbüntetnek. 
Ráérek, nem megyek. 

,v ̂ *JUustik*miamjiiaBatr <neg-a-többiek, 
nincs már itt senki 

uiinikur akarok. i . n . v -, • 
Jól van, a te bajod? 

Ez alatt a verkli belekezdett az utolsó'': 
darabba: a Marsaillaisbe. 

Asztalos e nóta hallatára felegyenese
dett, a szemei izzó tűzben égtek s ugy érezte, 
hogy ez az induló neki szól, aki gyűlöli a 
rabszolgaságot, aki mindent gyűlöl, ami a 
»muszaj«-hoz van Kötve. ^ 

Olyan diadalmasan állt ott az ajtóban 
az öntudatos ember, hogy a szabadság-vágy, 
örök szimbólumát jelképezhette volna. 

— Merj már fiam ! 
Erre ő tajtékozó dühvel földhöz vágta 

kis pipáját s oda ordított az asszonynak: 
— Nem megyek! Ma nem dolgozom! 

' t'3. 
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Csak a következőket frissítem fet~ az 
emlékezetében: K. 

Mikor bizonyos ügyért egy urat provo
káltam, az ön családjának egy tagja gördített 
akadályt a segédeim elé, hogy gyorsan elég
tételt vehessek és kapjak. 

Becsületbiróságnak kellett összeülni dr-
Ernust József volt vármegyei főispán elnök

lete "átáTT* - ~ " *' 
Azért kaptam elégtételt. 
Midőn egy szegény frátert reám uszítot

tak s én elbántam vele érdeme szerint: be
perelt. Pervesztés utáfi Öuük fizették ki he
lyette a 470 korona költséget, 2 részletben. 

A lapom (önök szerint nyomtatvány.) 
ellen önök agitáltak folyton. 

Midőn a képviselőtestületbe beválasztot
tak, önök korteskedtek ellenem legjobban, stb. 
A T 7 Én a hold nyugalmával vettem mindezt 
tudomásul. 

Mindenkor jogomban áll egy nyilvános 
intézményt bírálat tárgyává tenni, ha van r.eá 
ok, a közvélemény szócsöve a sajtó. Én a 
•Jánosháza Vidéke, takarékpénztárral fogla l 
koztam és önök személyeskednek. 

Most azt állítják rólam, hogy .kenyér-
.gondok bántanak és 1 kenyéctfigységre vezet.. 

Jegyezzék meg maguknak, hogy aki gaz
dag családból származik s nyakára hág egy 
nagy vagyonnak, de amellett oklevele van s 
tisztességes jövedelme, (ezt nem tagadják ma
guk sem el) akkor, ha keuyérgondok bántják 
is, es, nem szégyen, de azt mutatja, hogy a 
számtani müveletekkel, vagyis az összeadás 
és osztással hadilábon álj.-Azt is tudja, hogy 
a napokban éjjel vittek egy szegényhez, este 
10 órától reggel 3 óráig ott voltam és nem 
fogadtam el egy fillért sem. 30 koronát kér
hettem volna. Ebből jutott volna kenyérre s 
kevesebb lett volna a gondom. Kenyéririgy 
nem vagyok, nem is tudnék lenni, ezt az el
lenségeim is elismerik, kivéve öLök, tehát fel
mentve érzem magam, hogy éz ellen véde
kezzem, ügy-e, a bagoly mondja a verébnek, 
hogy: nagylejü?! 

Engem az érdekel pl. hogy valamely fa
luban, mondjuk Hosszufaluban miként forgat
ták ki egyesek a vagyonból a Gyalogokat, a 
Vasokat. Vagy mások miként adlak Pigárok 
koldustarisznyát a Mórótoknak é s Nagyoknak, 
mert ahol sötétség van, oda szeretem bevinni 
a világosság fáklyáját 

Közerkölcsök birája akarok lenni állít
ják, igenis lehetek, az önök gyönge okosko
dása csak azt bizonyítja, hogy nem értik a 
szavak"értetmét, fogalomzavarban szenvednek^ 

_ J S 
Ön is.lehet, 

gatója, ha pl. steutori hangon beszélné vala
hol Berzsenyi egy ódájából véve az alapesz
mét : .Minden állam talpköve a tiszta erkölcs*, 
stb, vagy irna valamely nyomtatványban. 

Önmagukat cáfolják meg, paradoxot ál- j sok részvényük van a Jánosháza vidéke taka-
litanak midőn azt írják: .Táraadásának alap- ! rékpénztárból, de azt akarják, hogy ez fájjon 
t I „ j i J L . i l . j : . . i I i / " . - . I , - i .] • _ ,'\„„i i. r.\: .._ talanságá nyilvánvaló, de igaz az, hogy csa
ládunk egy tagja 50 ezer, forintos hitelt élvez 
Szombathelyen. Mit állítottam é n , — aztjiogy 
a család 5 tagja 50 ezei forintos (ott sajtó
hiba volt 50 ezer forint értendő) hitelt vett 
ijjenyhn Sznmhathelyen. Tprmésyeles, ugy -ét- J_Er«sszéfc-széloek-- «z—igazgatóságot, -tegyenek 
tendő, hogy egy veszi igénybe, vagyis az 5 
együttemleg felelősségét értettem, ez nem tá
madás volt, hanem a tény konstatálása. Elő
ször sértésnek veszik ezen állítást, azután pe
dig kérkednek vele, de nem dicsekvésböl is
merik el azon 50 ezer forintos hitelt. Hát-Juil 
itt a logika? — -

Nekem fájhat ez? Hisz nincs üzletem, 
nincí nekem oly nagy szükségein pénzre, leg
följebb kenyérré. Tügyje meg, nekem volt már 
50 ezer forintom. Előttem nincs a pénznek 
értéke, ezt is tudja. Csak azt az embert be
csülöm, akinek ethikai értéke van. Vagy oly 
nagy pénz önök előtt 50 ezer forint? -

Cáfolni nem c ifolnak semmit, hanem a 
gororabaságokkal akarják eltériteiii^ a figyelr 
raeket 

Nem fogadom el cáfolatnak azt sem, 
midőn oly nagyot állítanak: — .Jánosháza-
vidéki takarékpénztár betétjének jelentékeny 
része a mi családunk pénze... Mielőtt Ön ezt 
állította, a tükör előtt pózba vágta magát és 
mondván: .Hallgass el ég, némulj el föld. 
(Schimu schomajim, haazinu hoorec) ilyet nem 
"hallott a világ. Azon állítás tetszhetett önnek 
ugy, azért jelentette ki, különben érthetetlen. 
Tudja-e, hogy megrezkedt bele a levegő?—A 
betét jelentékeny része az ön családjáé?Nagy 
dolog ez kérem, de tudom, hogy ö n jó üz
letember, hát az első pillanat muló hatása 
után, nem veszem oly komolyan, megmondom 
az okát A betétért fizetnek 4'/,%-ot, a vál
tókra 7%-ot, ön mint jó üzletember 2°/, hasz
not zsebre akar vágni inkább, mintsem a be
tét ott heverjen és 2 1 / 1

, / t -ot ráfizessen, a 
saját pénzére. Hogy értsem ezt, 50 ezer fo
rint folyószámla hitelt élveznek ö'/j ' /t-ért, a 

betétért pedig 4 1 / j % - ° t fizetnek, ugy ismét 
ráfizetne Í ' / . 0 / o - ° t? 

Ne tréfáljanak így!! 
Azt is írják, hogy üzleti váltókat is he

lyeznek ott el. Ha oly sok a betétjük, akkor 
a váltót i n k á b b a saját Wertheim-szekrényük-
ben helyezik el számítva 7*/« reá, ami pénz 
önöknek pedig kell, azt a betétből kiveszik, 
de nem veszik föl váltóra. . 

Lássa, a logika törvénye ilyen, ez csal
hatatlan egyedül a világon, 

la ol 

nekem. Gyönge támadás, önöknek fáj az, 
hogy á vagyon, ha még ugy föl is van fújva, 
nekem nem imponál, de erre van egy meg
jegyzésem. Ha önöknek oly sok a részvényük 
s a betétjük, akkor minek a részvénytársaság? 

ki más cégért pl. X. Y. vállalati irodája s 
mutassák meg, hogy a saját lábukon is veze
tik az üilét'eiketr' 

Mást mondok. Lépjenek ki abból a ta
karékból, hagyják ott a betétjüket, tartsák 
meg a részvényeiket, hadd lássa a világ, ha 
oly rossz a nyelve, hogy a takarét-jjrágzik 
önök nélkül és önök is élnek a takarék nélkül. 

Az én kritikáim alaposak, jogosak és 
tárgyilagosak. Az ut, amelyen én haladok az 
igazi, ezen haladok tovább is, erről nem térek 
le soha. 

Engem ijesztgetni nem lehet, nem is en
gedem magam. 

Jánosháza, 1909. július 25-én. 
J _ " Dr. Marion AMf-

Szerkesztői üzenetek. 
F. H. Helyben. A >Kemeuesvidék« azon 

számát a levelével együtt megkaptuk, a figyel
meztetést köszönjük. Mi csereviszonnyal nem 
vagyunk azon lappá', tehát könnyen megesik, 
hogy elfoglaltságunk miatt is nem jut kezünk
höz. Nekünk nem volt azon lap ideálunk, de 
nem is irányadónk. Kis tapintatossággal meg
tudhatta volna tőlünk, hogy az egész egy fan
tázia szüleménye és rossz akaratú koholmány. 
Krafft Ebíng törvényszéki orvostanában szám
talan eset van felsorolva, hogy egy hysterika 
mire képes. Az ügy bíróság előtt van, ott fog 
tisztázódni. Ha illeintanárnak csapott fel,ehhez 
van joga, csak legyen aki hallgat reá. Mi nem 
kérünk mástól tanácsol, nem is fogadunk el 
arra nézve, hogy mily utoú haladjunk. Az 
magában véve illetlen.-ég, hogy egy laptársát 
.sajttakarónak, nevezi. Ano issre? Vájjon for
gatjuk-e ugy a tollat, mint az illető, vagy 
talán erre. nem kell felelni ?!f 

ÉRTESÍTÉS. 
Van szerenecsém a ti. é. közönség 

b. tudomására hozni, hogy Jánoshálán 
a S ü m e g i - u t c á b a n a vaSUtl állomás 
közelében, a mai kor igényeinek meg
felelően berendezett 

kocsifényező, kárpitos 
és mázoló műhelyt 
nyitottam. Főtörekvésem oda irányai, 
hogy a sok éven át Budapesten több 

t'." j helyefl szerzett tapasztalataimmal, lel- . 
JcüsaMjK-tee. é* .¿4, minőségé- Munkával 

fax^CTrf~-meg^ndé1öí^^ 
ikkel, iV«ks v«s»al--a--Eötelezett8ég0ket, akkor U j é r d e m e i j e m . 
miért mondta önök kOzül valaki, ha jól tu- J ' • \ 1 A \ 
dom ö n : .Mihelyt 50 ezer forint vagyonom ' K I S S V c D Q c J — 
lesz, Budapestre megyek lakni.? kocsifényező és mázoló-mester 

Nem dicsekvésböl hozzák fel, hogy mily ! Jánosházán. 

Fogorvosi jelentés. 
A n. é. közönség b. tudomására hozom, hogy 

" rövid idei tartózkodásra ' 

Budapestről Jánosházára érkeztem és itt a 

szállóban 

Végzek a fogászat minden ágába vágó munkálatokat: 
szájpadlás nélküli múfogakat, egész fogsorokát, arany 
koronákat, fém hidakat (amerikai módszer szerint) a 
"t_- , legjobb kivitelben. 

Fogadok: délelőtt 9—12 lg, délután 2-6-ig. 

SCHERZ ELEMÉR * w**mi 

fogászati rendelést tartok. Felvilágosítás bárki részére díjtalan. 

http://%e2%80%9ejiJL.il


6 oldal Jánosháza és Vidéke 31. szám. 

Gabona-árak. 
— 1909. július 28-án. — 

Salzberger Rudolf jelentése szerint: 
Buza 
Rozs 
Arpa 
Zab 
Bab 
Tengeri 

1280 1300 korona. 
880 8-90 
8-00 
750 
800 
9 — 
pr. 100 kgr. 

Irányzat szilárd. 

t 
i 

3000 arany-dnblé lánc tel-
jesen ingyen. 

Az újonnan készült arany-dublé 
láncainknak reklámot akarunk csinálni, 
az ill. katalógusunkat pedig terjeszteni. 

- Aki beküld 1 koronát (bélyegek-
ben is) annak azonnal küldünk egy finom j 

arany-dnblé láncot, utánvéttel 

1*70 
Kivitel 

I 

Hói szerezzük be a nyári rnha szükségleteinket ? ? 

CSEH KÁLMÁN és FIA kész férfi és gyermek-ruha nagy | , 

á r u h á z a k a n, ahol saját árban adják a még megmaradt nyári ^ 

öltönyöket, úgyszintén gyermek k o s z t ü m ö k e t , áron alul-is. 

Már 1 koronátél kezdve van öltöny, mig a készlet tart. Kérem 

é mesés, olcsó árakon vásárolni: • 

Jánosháza (Vasmegye.) 

Tisztelettel . 

Cseh Kálmán és Fia 

S. SCHWARZ. 
Hormay ncca 5. 55. Wien XVII. 

1 
1 
I 

Felvétetik: 3 vásározó, egy jó német szabó-segéd és két tanonc 

is vegyes munkára, jó fizetés, jó ellátás. 

Hirdetések felvétetnék JanoöliIza és Vidéke kiadóhivatalában. 

Stock-Cognac Medicinal 
szavatolt valódi borpárlat 

C A M I S es STOCK 
gőzpároló telepéből 

= BARCOIX ^ = 
Egyedüli Cogn£c-gőzj£zöde állandó 

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 
Kapható Jánosházán: 

minden Jobb üzletben. 

r 
Állandó nagy raktárt tartok építkezési cé

lokra és bármilyen cement munkához a leg

jobb hírnévnek örvendő, kitűnő minőségű 

B E O C S I N I P o r t l a n d 
É L R o m á n c e m e n t b ő l 
valamint szántóföldek, kaszálók és szőlőhegyek 

jó karban tartásához 

Szupíerfoszíát Műtrágyát 
„Hungária" védjegygyei. 

S1NGER SÁNDOá Jánosháza 

....Saját é i • € l e k é l > e i a 

Szabadulni, Bohn-
lélc természetes 

v 8 r 8 » I fdé lc tercp 

cserepet fogadjon el és utasítson vissza 
más silány miuóségü cserepet, mert 

csak arBohn-fele 
cserép j u t á n y o s , s z é p és s z a k s z e r ű 

fedőanyag. 

•- -zaaa o I oló I o| o 

és zsombolyai 
•SBBiniIBBIIIIIMIHílHmaíllllB 

Tessék mintát és árjegyzéket kérni. 

B o h n - c j e r ^ p g y á r 

Zsombolyán. 

Nyomatott Dipkgreve Nándor. viiljeiyiMW' -beri-nlfv.ett könyvnyomdájában. Czelldümr.lk. 


