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billent. Közvetetten impressíoim vannak
tehát/ E tengerparton a társaság nyolc
(Vi.L.). Milyen különös fordulása vanöt százaléka magyar. Mágnás, ismert
az Hőnek, hogy a nyári vezércikk,amely gazdag ember egy sincs^ köztük. Ismert
egy előkelő budapesti napilapban Ho szegény ember annál több. És mit Iá
nunk hőslelkii asszonyai" címmel látott tok ? Látom a_délelőttí selyempongyonapvilágot, még ma is vezető témájába íát kecses és kevésbé kecses idomokon,
társaságnak.; Mindenesetre nagy kérdést a.széles peremű száz koronás kalapot
érintett a cikkíró és mindenesetre fájó délután a korzón s a többi »asszonyt
sebre tette a kezét. Mert az emberek pukkasztó< cso Iáját a drága öltözkö
sajogva vallják, hogy a cikknek minden désnek és bizony mondom némelyik itt
Szava aranyigazság. Pedig a kérdés nem rangosán feszítő-, gangosán billegő aszis uj. Á hatalmas Augusztus, alatt Ho- szony férje kereseti viszonyaít-színte az.
rácius megdalOlta a non ebur, neque utolsó koronáig ismerem. Nem vagyok
aureumot, az aranyközéput dicséretét, gyanakvó természet s a más ajtaja előtt
a fényűzés társadalmi, erkölcsi rombo sem' szeretek sepregetni, de felteszem:
lását, mely ennek a hatalmas és azóta honnan ? Micsoda sötét gondok előzik
hozzáfogható nem volt nagy imperinm- meg ezt a »fürdő flancot*? Hány kis
nak sirját ásta.
^ .
takarékba vándorolt az ifjúsági folyóirat,
Tehát a fényűzés, mely európai a váltó, inig a négy hónapos leszámo
meg amerikai liyávaTya is, de melyért lásra el mehetett az asszony. .
Ez az élet tapintatlanságának egyike:
kicsiségéhez és szegénységéhez képest
szörnyű áldozatokat hoz a mi szép ha az én rangos és gangos asszony speci
zánk. Magam is tengerparton irom e esem előtt is felvetődik a „Honom gyensorokat, tehát épen ott, melyet az a gédlelkü asszonyaihoz" irt cikk. Ugyan
cikk, melyre előbb hivatkoztam, meg jó idegei vannak a kicsikének. Mert

Honom hőslelkii asszonyaihoz.

mint büntető határozatok arra az esetre, ha
a fiu nem teljesítené pontosan.
. De a koldulás céljaira nem csak bérel
Torinóban nem régen egy öreg' gonosz nek, de meg is vásárolnak gyermekeket Az
tevő halt. meg, aki ugylátszik iró tehetséggel ár 2—10 korona közt váltakozik. Magát az
mm .is meg-vult dUdviynwrt jól- megirt 04...igen, * n » l * y a ^ « * * i « a 4 Í á t ~ ^

Koldusvilág Olaszországban.

"A lap szellemi részét illető közlemények és
előfizetések a szerkesztőséghez intézendők.

Megjelenik minden szombaton.
Nyilttér sora 40 fillér. . H i r d e t é s e k

még ő ágál legjobban. Bizony nagyon
helyes volt már »bizonyos asszonyok*
között szétütni. Nézze X-nét, nézze
Y-nét, ahogy ez >rázza a rongyot* az
már vérlázító. A magunk fajta egyszerű
asszonynak jóformán esak a lesajnálás
jut. Maguk az okai mindennek. Igenis
maguk, mikor a csodálkozástól tágra
nyílt szemeikbe tekint. Mert maguknak
csak az ilyen >utcán rangos, otthon
rongyos* kipiktorozott, flörtölő dámák
imponálnak. Nézze, nézze, hogy töri
magát ez után a Hömpölyginé után a
sisere had. Ez igazán pukkasztó!
Az utóbbi szavakat a mélyen átér
zett keserűség érzésével vágta ki az én
nekikeseredett asszonyom, aki egyéb
ként mélyen megdöbbentett. Szörnyű
elfoglaltság és a fényűzés örök betege
ez a nő. Tudok a férje küzdelmeiről
és nehéz gondjairól, amelylyel azt a jó
pár száz koronát felhajszolta, amiből
most a feleség nyaral. Tudja maga a
becézett kedves is. hogy olyan száz ko
ronás kalap vonul hollófiirteire, amely
nek még egyetlen virága sincsen kifi-

aljában hegyes vasforgácscsal töltött kis
zsacskót kötött, ugy, hogy a gyermek, ha
könyörögve kinyújtotta a karját, irtózatos
fájdalmat érzett é s nem mesterkélt jajgatásával mindenkit meghatott. A tulajdonképeni

,

- hátrahagyott írásából, amely érdekes világot
vet a kiirthatatlan és rendkívül elterjedt
olasz koldus és gonosztevő szövetkezetekre.
Olaszországban — irja — a koldusok
szervezete nagy és ugy lehetne mondani:
mintaszerű. A koldusok között igen sok a
gyermekkorban levő. Ha a mezei munka szü
netel, vagy kevesebb munkásra van szükség,
akkor a koldusügynök bejárja a falvakat és
kisgyermvkeket bérel. A gyermeket megvizs
gálják, hogy eléggé tud-e szánalmat kelteni
és a vizsgálat eredményéhez képestjtülönféle
osztályba sorozzák be. Egy-egy gyermekért
legföllebb 18 filiér bért fizetnek. A gyermek
szülőivel szerződést kötnek és ebben a saefződé^ben mindig próbaidő van kikötve, ^aUV.

kolduláshoz szükséges fogásokon kivül első
sorban a tolvaj lásra tanítják meg a gyerme
ket, feltéve,, hogy ilyenfele tehetsége van.
Előbbeni munkaadóinak vendégein kell pró
bát tennie. Ha beválik, fölszabadul és kikül
dik az utcára. Kolduláskor a gyermeknek
szánalmat keltő arcot kell mutatnia, vagr
testi fogyatékosságot , tetetnie es szivettépően
kell Könyörögnie és sírnia. Egészen kis gyer
mekeket, akik még fiatalok a tanításra, kitesz
nek a hidegre és éheztetnek, amikor termé
szetesen sírásuk szánalmat kelt % járókelők
ben. Ha a hideg és éheztetés nem elég, akkor
addig verik a gyermeket, mig sírva fakad.
Egy vállalkozó, aki egész sereg gyereket
használt koldulásra, a szerencsétlenek hóna-

f

meg

e g y e z é s szerint közöltetnek.

5:

nyonro1WrTtnlBl^cf 1S ngyelmet keltsen.
Ha a kis koldust tolvajjá is kiképezték,
a szervezet felsőbb, osztályába jut é s ettől
kezdve nem használják többé koldulásra. Ere
jét, képességét nem pazarolják többé e mégis
szük keresetre. Most már a koldulás csak
eszközül szolgál neki, hogy a járó-kelők k ö 
zelébe férkőzzék. Megtanul egész sereg szo
morú történelet szüleinek nyomorúságáról, a
maga nagy bajáról és mindig azt darálja,
hosszú uton át elkísérj az utcán sétálókat,
keze ügyesen és észre véti enöl belenyúl a zse
bébe és kihalász belőle mindent. Az olasz
gonosztevő világban nagyon szívesen alkal
mazzák a gyermeket kémnek és őrtállónak.
Mivel a szegény ember" gyermeke Olaszország
ban amúgy is mindég az utcán tölti az idejét,
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gépet már számos tanítótestület ülésén
bemutatta (s meghívásra bárhol bemu
Boda Béla rigácsi (Zalám.) tanitó tatja) s mindenütt igen szép bírálatot
egy elmés u számoló gépet talált fel, kapóit Írásba foglalva.:
mely szakférfiak véleménye szerint kor
Legutóbb báró Hornig Károly me-:
szakot alkot az elemi iskolai számtani- gyés püspök ür előtt mutatta bé, aki
őt .100- korona jutalomban és elismerés
A.számológép (a kisebbik 1. bsz_L ben részesítette.
mulhatlahnl megindítandó harcot ke
számára 1—20-ig, a nagyobbik 1-től
A sümegi esperest kerület tanitóresni? Felülről. Majdnem azt mondhat
100-ig), pontokkal és huszárokkal, vagy körének bírálatában a többek között
nám: legfelülről. Bartha Miklósné, a
ezek helyett más beilleszthető alakok ilyen megjegyzés olvasható. »A feltalá
nagy politikai jrónak nagylelkű anyja a
felső tízezreknél agitáljon s kezdje meg kal szemlélteti a számoka) és müvelé lások és .ujitások korában tnéllán dicsé
a divat purifikálását a Parc-Clubban. teket; az egyes helyiértékü számok ret és elismerés illeti meg e gép felta
Minden dicséret főrangú körökben forgó szemléltetésében együtt mutatja azok lálóját, aki az emberiségre oly fontos
nagy asszonynak, hogy »vissza az egy- képét is. Az eddig legelterjedtebb »Ében«- ismeret, a számvetés alapvető ismére-" .
célravezető
szerühöz* jeligével SZÍVÓS harcot indít féle gép felett is meg van az a nagy tébe . való bevezetésnez
son a középosztály fényűzése ellen. Mi előnye, hogy elevenebb, érdekesebb, a szemléltető eszközt talált fel. Minden
ugy szeretjük a főrangú világot utá gyermekek figyelmét megragadó kétféle esetre dicsérendő igyekezet ugy á tanító,
nozni. Az egyszerű ruhahordást kezdje képet szemléltet, hogy a. tizes körben mint a növendékek számára könnyen
meg tehát a felső tízezer. Ez talán di mindkét eredményt számképében is mu kezelhető ilynemű eszköz által a legnetatja. Derék feltaláló eddig teljesen isme hezdbb tárgyak egyikének ismeretét
vatot csinál lefelé is.
_
. 7 — Minden nemzet első lángelméi a retlen módon s a mellett nagyon érde könnyebbé, hozzáférhetőbbé tenni; elis
takarékosság erényét prédikálják s a kesen mutatja be a szorzást, takarásból meréssel adóztunk a feltalálónak, aki tu
fényűzésnek üzennek hadat. Bülow haty- előtűnő huszárokon, nagy pontokon, dását, szorgalmát, kitartását gyümölcsö
tyudalában erről beszél, egy francia mi érdekesen, gyorsan s egyszerűen. Pld. zővé akarja tenni az emberiség javára«.
niszter felolvasó útra megy áz egysze 9X7=63 egy pillanat alatt szemünk
Mindezek után felhívjuk a tanító
rűség dogmáját hirdetni. Pedig a német elé rukkolüS magyar huszár s a má ság és iskolái" hatóságok figyelmét erre
és francia nemzet gazdag. Bizonyos, sik pillanatban már 9X8=72 huszár a sikerült magyar találmányra.
hogy mi elsenyvedünk, haigy haladunk. látható stb. s ugyanekkor a szemlélte
A fényűzés megöli erkölcsünket,kikezdi tett tényezők számjegyekben is láthatók
becsületünket, alámossa családi boldog a müvelet jelével.
ságunkat. Legnagyobb javaink vannak
Az osztást erre célra készített füg
veszélyben. — Honom hóslelkü asszo geszthető pléh jelzőkkel a gyermek
S z e m é l y i hir Dombay SáDdor szombat
nyai! — van-e még erőnk visszatérni maga is végezheti.:
helyi
csendőrszázados-szárnyparancsnok mult
az egyszerühöz, amibe édesanyánk fel
Megbecsülhetetlen előnye a talál
hó 30-án csendőr-laktanya ügyében városunk
nevelt? Ha nincs, ugy e nemzet pusz mánynak, hogy állandó szemléltetöje a
ban időzött
tulása bizonyos. Mint ahogy Róma is törtszámoknak. A szemléltetés igy tör
Áthelyezés. Erdődy Sándor gróf aug.
megszűnt, mert fényűzésből bekövetke ténik: /e"Od> a gép előhoz öthatodrész l-én a körtvélyesi uradalomba 'helyezte át
zett romlásának a világhódító nemzet kört s mutatja fent a számlálót, lent Soós Ferenc urad. ellenőrt Ságról.
sem állhatott ellent.
A főbíró s z a b a d s á g a . Takách Márton
pedig a nevezőt (számjegyekben is).
a celldömölki járás főbírája aug. l-lől 6 heti
Szükség szerint hoz elő a gép vegyes
szabadságra ment Távolléte alatt Somogyi
törtet, áltörtet, valódi törtet s kitűnően Aladár szolgabiió intézi a járás ügyeit.
feltűnés nélkül nagy területet kikémlelhet, lehet azokat átváltoztatni még pedig
Hivatalától felfüggesztett biró. Takách
hogy nincs-e a közelben rendőr é s megbízói szemléleti alapon játszi könnyedséggel. Márton a celldömölki járás főbírája, jul. 22-én
nak észrevétlenül hírt adhat. Egészen különös
A gép előlapján 50 dcm külöm- kelt 3682/4 számú véghatározatával Raml *
szolgálatra használta két gyermekét egy tori
Lajos jánosházai bírót az 1886. évi XXII.
nói öreg asszony. Ez az asszon) a házasság böző szinő mozgatható kocka látható,
t - c 90 é s 93 §. a) pontja alapján hivatalá
törés fölfedezésével foglalkozott. Ha a meg- 8 ez a terület megbecsülésére állandó
tól felfüggesztette, a helyettesítésre, pedig N é xsalt (érj...JiterinyitéJwüt. akarO,,, iSikereste az irányító, terület, «melf - a--•szabály os és
meth János helyei|<® &B^WjQdeUeJ^
zetve. És szivét mardossa, hogy egész
sereg nő tul tesz rajta, mert ö ezekhez
képest nem elég káprázatos. És emiatt
szenved, szegény!
A középosztály, tehát — legalább
a városi elem — már egészen infici

Egy elmés találmány.

;
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Heti krónika.
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p á í r»jteatéí j ^ - a x i t ó a a gyermekeit becsem
lepő -sikerrel alkalmazható s erre ido
pészte a szobába, ahol a szerelmes pár talál
kozott A gyermekek elrejtőzködtek a szek mok rajzolhatok a terület méreteihez
rényben, elbújtak as ágy alá é s a bíróság alkalmazva. .*>
előtt hivatalos vallomást tettek mindarról,
Ezen gép, mint idáig a legtökéle
amit láttak é s hallottak.
tesebb szemléltető eszköz, nemcsak a
A kis koldus csemeték felnőve, ritka
ügyes, elszánt é s gyakorlott gonosztevőkké
válnak. S ez a kiapadhatatlan forrás ás egyik
oka, hogy miért nem lehet véget remi az
olasz bűnszövetkezetek, a kamotta, maffia
garázdálkodásának.

ír >.

számtan, hanem az olvasás tanításnál
is sikerrel alkalmazható. Tudniillik be
tűk illeszthetők bele 8 bármély' szó ol
vasható. Kényszerítve van a gyermek
minden hangot addig hangoztatni, mig
jónak látja a tanitó a másikat előhozni,
hogy hozzá kapcsolja?
t'í
A feltaláló- ezen szabadalmazott

>

' Mtttaalwttawt

kttqyttléae. A já
nosházai hitelszövetkezet, mint az 'országos'
központi hitelszövetkezet tagja, aug. hó l - é n
d. e. 11 órakor rendkívüli közgyűlést tartott,
mivel időközben két felűgyelőbizottsági tag
helye megüresedett s azt be kellett tölteni. A
tagok szép számban jelentek meg. A hitel
szövetkezet elnöke Kristóf! István konstatálta
először, hogy az alapszabályokban előirtszamu
tag a megfelelő részvénnyel megjelent, tehát
a közgyűlés határozatképes. Majd a megjelent
tagokat üdvözölvén, a gyűlést megnyitja s a
felűgyelőbizottsági tagságra 3-at jelölt. Csá
szár Györgyöt é s Szabó Ferencet a közgyű
lés egyhangúlag megválasztotta. Ezután Szabó
Gábor pénztárnok szólt a tagokhoz buzdítván
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őket tagszervezésre s a hitelszövetkezet pro
pagálására. Kristóff elnök elismeréssel adó
zott Szabó felszólalásáért, ecseteli néhány
szóval a szövetkezet célját és előnyeit. Végűi
\
Dr. Marton felügyelő bizottsági alelnök emelt
szót hangsúlyozva itt a hitelszövetkezet lét
jogosultságát. A népért lett megalakítva a
-aéj
kis tőkét szerezhet s olcsó kamat mellett
pénzt vehet fel birtokszerzésliez, v. állatvé
telre, aminek a törlesztése
nem
okozhat
gondot. A jegyzőkönyv hitelesítése után elnök
az ül'ést bezára.
Léghajó E.-Hetyén. Pénteken 10 óra
50 perkor Egyházashetye község határában
'7
egy léghajó szállt le, amely Viktor de Beanchlair tulajdonát képezi, kísérői voltak Sprungli
. berni gyáros és Háuser mérnök, A bátor lég
hajósok Zürichből indultak el csütörtökön és
14 órai légi ut után érték el Hetyet. a lég
hajósok egészen 0500 méter magasságig j u 
tottak fel s ennél a magasságnál J fok hi
deggel kellett küzdeniök. A leszállás egészen
simán és minden veszély nélkül ment végbe.
A társaság azután összocsomagolta a légha
jót és vasúton útnak indította Zürichnek. A
léghajósok Egyházashetyén Nagy Sándor ven
dégei voltak, aki szíves vendéglátással igyeke
zett a külföldiek tetszését megnyerni. A tár
saság a fél 6 órai vonaltal Bobáról Budapestre
utazott s csak a magyar főváros megtekintése
után térnek vissza Svájcba.

A jánoshazai kath. legényegylet f.
1909. július 25-én tartotta fennállásának tiz
éves jubileumát, amely alkalommai a tagok
testületileg gyóntak és áldoztak a templomban.
Főtiszt.-Kristóff István, mint az egylet elnöke
magas szárnyalású szociális beszédet mond tt
és a legényegyletekre Isten áldását kérte. D.
e. 10 órakor az egyesület helyiségében diszgyülés volt, amelyet főt. Kornfeind Vince
plébános, egyleti diszelnök ugy az ünnepély,
valamint az egylet szellemének megfelelő be
széddel nyitott meg. Utána Szabó Gábor
üdvözölte a megjelent pártoló tagokat; köz
tük Kiss János." mint az egylet alapító világi
elnökét é s részletesen beszámol az egylet tiz
éves működéséről, végül Poller S. egyleti tag
Kisfaludy Árpád a • Munka Ünnepére* cimü
költeményét adta elő hatásosan. Szabó Gábor
világi elnök indítványára a gyűlés méltóságos
Erdődy Sándor gróf urat, mint az egylet véd
nökét táviratilag üdvözölte és hódolatát nyil
vánította, mire őméltósága ugyancsak távirati
uton köszönetet' mondott. Délután a Korona-

*
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Megkaptuk a .Kossuth Lajos azt
izente< cimü képet, a Kossuth-Múzeum azon
díszes kiadványának égy példányát, mely.
most szerkesztőségünk (kiadóhivatalunk) he
lyiségében megtekinthető. A rámástul 130/170
cin. nagyságú, meglepően sikerü)t kép Pataki
László remek festménye és ezt az emlékeze^fossűTh "fcajös.
gyújtó szavára 1848-ban cegléd körül egy
nap alatt nyolcezer ember — öreg, ifjú —
gyűlt össze és fogott fegyvert a haza védel
mére. Azt hisszük, aki'megnézi e képet, lát
tára megdobban a szive és elhatározza, hogy
Kossuth Lajosnak, a legnagyobb magyarnak
emléke iránt siessen hálás kegyeletét leróni
az elpusztulás veszélyének szélén álló Kos
suth-muzeum támogatásával eme diszes kép
megvásárlása utján. Hatóságok, egyesületek,
társaskörök, magánosok a minden j ó hazafias
érzésű ember, mindannyian olykép róhatják
le legjobban hazafias kötelességüket, háláju
kat a legnagyobb hazafi emlékn iránt, ha
ezen kép megvásárlásával a Kossuth-rauzeumot támogatják. A képre vonatkozó megren
delések szerkesztőségünk é s kiadóhivatalunk
hoz küldendők be. A kép ára nagyon diszes
arany, keretben 150 korona és megrendelhető
5 koronás havi részletekre is.
"

niszter rendelkezése szerint a vonatokat jnl.
1-töl a lokomotív homlokán elhelyezett két
fehér lámpással fogják megjelölni. A fehérvilát tásu lámpák messzehatása több, három
szor' nagyobb a vörös fénynél, minek követ
keztében a lokomotív előtt levő pályarészt
nagyobb terjedelemben és hatásosabban világifja "meg ^ ig egy részről emeli a forgalom
biztosságát, másrészről egyszerűsíti a jelző
eszközök kezelését
.
~
Hány lovat szabad befogni. A t a t á r ,
kereskedelemügyi miniszter egy konkrét eset
ből kifolyólag kimondta, hogy a kocsik után
a saroglyához csak két állat (ló vagy szarvas
marha) köthető. A kocsi elé, egymásmelletti
sorban, legfölebb 4 állatot szabad befogni,
hogy az útnak ne nagy szélességét foglalják
el és igy mások is közlekedhessenek. A kocsi
elejére egymás előtt kettesével és egyesével
hat lovat, vagy más igavonó állatot, sőt akár
hányat befoghat valaki.
ÉTek Óta bebizonyult tény, hogy a
Bohn-féle fedélcserép a legjobb tetőfedélanyag
s ép ezért óvakodni kell a'silány áru vételé
től,-hanem határozottan Bohn-féle cserepet
kell követelni.
—í

Víg estély Jánosházán. Eőry Pordán
Béla az orsz. szinész-egyesület tagja, ma
szombaton este 8 órakor társulatával János
házán kellemes színházi estélyt rendez. A
nagyérdemű közönség b. pártfogásába ajánljuk.
A régitízforintosok.Az Osztrák-Magyar
Bank 1901. másodíki hirdetményével bevont,
1880. május elsei kelettel ellátott tiz forintos
bankjegyeit, amelyeket a bank főintézetei és
fiókjai ez idő szerint még becserélnek, ez évi
augusztus 31-ike után sem beváltásra, sem
becserélésre el nem fogadják és e nap után
a banknak az emiitett bankjegyekkel szemben
való minden ^kötelezettségé megszűnik. Ezek
ből a bankjegyekből jelentékeny mennyiség
van még a közönség tulajdonában, amelyet
nem mutattak be beváltásra Ezt az összeget
2*6 millió koronára becsülik. A beváltásra
kitűzött legvégső határidőig be nem mutatott
bankjegyek a bank javára évülnek el a régi
alapszabályok értelmében. Ezekét az összege
ket a tartalékalap javára írják, amely ebben
az esetben olyan növekedéshez jut, ami
részvényenként 18 koronának felel meg. Az
uj alapszabályok szerint azonban az elévült
és be nem váltott bankjegyekből eredő ha
szon-a két kormányt illeti meg.
-

Egy nagy-forgalmu

t égiagyár
haláleset miatt eladó.
Celldömölkön,
özv, TORT Györgynénál.

Bővebb értesítés nyerhető:

«•

ÉRTESÍTÉS.

Van szerenecsém a n. é. közönség
b. tudomására hozni, hogy Jánosházán
a S ü m e g i - u t c á b a n a vasúti állomás
közelében, a mai kor igényeinek megfelelően berendezett

kocsifényező, kárpitos
és mázoló műhelyt
nyitottam. Főtörekvésem oda irányul,
hogy a sok éven át Budapesten több
helyen szerzett tapasztalataimmal, lelr e t

mi a legsikerültebbeknek mondható.

,

A hónapot vásár. Á nagy munka idő

v

, miatt a vásár gyenge volt. Felhajtás szarvas
marhából is kevés volt, v e v f t m é g azokra
sem igen akadt

renc kereskedelmi miniszter.% vonalok é
jelzése tárgyában fontos újítási tartalmazó
rendeletet bocsátott ki. Az éjnek idején ha
ladó vonatok ugyanis eddig a lokomotivon
elhelyezett két vörös lámpák jelöltje. A mi

Fogorvosi jelentés.
' A n. é. közönség b. tudomására hozom, hogy
rövid idei tartózkodásra Z ^ T ^ Z

Budapestről Jánosházára érkeztem és itt a

Központi szállóban
—

>" •

fogászati rendelést tartok. ." . "

^^ !!^^^Mr^m^^l?^^^f~
emeljem.

_*&iss Vendel
kocsifényező és mázoló-mester
Jánoshálán.

Végzek a fogászat • l i l é i
szájpadlás
koronákat,

ágába vágó munkálatokat:

nélküli műfogakat, egész fogsorokat, arany
fém hidakat (amerikai módszer szerint) a
legjobb kivitelben.

Fogadok: délelőtt 9—12 ig, délután Í - W | .

SCHERZ

TOTiTOMflR

T

e

- gy

e t e m í

Felvilágosítás bárki részére díjtalan.

" ~

4
'

32. szám.

Jánosháza és Vidéke

oldal

.
'
—
••'a^i 'Salzberger
Búza,
Rozs
Árpa
Zab
Bab
'
Tengeri

Gabona-árak.
1909, aug. 4-én. —
Rudolf jelentése
szerint:
1 3 3 0 J 3 3 5 korona.
910
0-00
„
7*40
„
7-30
— „
8-00
.
„'
9-—
„
pr. 100 kgr.
— —-Irányzat kellemes. —
x

Hol szerezzük be a nyári ruha szükségleteinket ? ?
CSEH KÁKÁN

3000 arany-dnblé lánc teljesen ingyen.
A^^ohnan készült arany-dublé
láncainknak reklámot akarunk csinálni,
az ¡(1. katalógusunkat pedig terjeszteni.
Aki beküld 1 koronát (bélyegekben is)annak azonnal küldünk egy finom

arany-dnblé láncot,
-• '

FIA kész férfi és gy. fmek-ruha nagy

á r u b a

z * é ^ a n, ^hol-snját-nrr^

öltönyöket,

úgyszintén

Már
e

mesés,

gyermek

1 koronától
olcsó

kosztümöket,

kezdve van

öltöny,' mig

á r a k o n vásárolni:

áron

alul

a készlet

|.

is.

tart.

Kérem

_ ,

^_'2_•;.;

Tisztelettel

.
:

Jánosháza

Cseh Kálmán és Fia

(Vasmegye.)

utánvéttel

1*70
Kivitel

és

Felvétetik:. 3 v á s á r o z ó ,

• -:

is vegyes m u n k á r a ,

egy

j ó fizetés, j ó

jó

német

szabó-segéd

é s két

tanonc

ellátás.

S. SCHWARZ.
Hormay-ucca 5. 55.

Wien XVII.

Hirdetések felvétetnek Jánosháza és-Vidéke kiadóhivatalában.
Stock-Cognac Medicinal
szavatolt valódi borpárlat

gőzpároló telepéből

BARCOLA.

Állandó nagy raktárt tartok építkezési cé
lókra és bármilyen cement munkához • a leg

C A M I S és S T O C K
=

r

=

Egyedüli Cognac-gfizl^PÜ állandó
hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.

jobb hírnévnek örvendő, kitűnő minőségű

BEOCSINI
íiRomán

Portland
cementből

valamint szititóföldek, kaszálók és szőlőhegyek
jó karban tartásához

Szupferfoszfát Műtrágyát
„Hungária" védjegygyei.

Kapható Jánosházán:
minden jobb üzletben.

«<•

S a j á t

SINGER SÁNDOR Jánosháza
é r d e k é i é i

és zsombolyai
cserepet fogadjon el és utasítson vissza
más silány miriőségu cserepet, mert

csak a Bohn-féle
Szabadalm. Bohnféle természetes
vdrf'i
faéélcsirép,

cserép jutányos, szép és szakszerű
fedőanyag.

Teszek mintát és árjenyzéket kérni.
cse

é

Bohn- ^ Pgy

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában,

Zsombolyán.
Celldömölk.

ár

