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Kiadja: a .Jánosháza és Vidéke
lapkiadóvállalat.

A lap szellemi részét illető közlemények é s
előfizetések a szerkesztőséghez iutézendök.

Dr. MARTON ADOLF
felelős szerkesztő.

Megjeleni minden szombaton.
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Nyilttér aora 40 fillér. Hirdetések meg
egyezés szerint közöltetnek.

szerkesztő. -

Csak a gonosz emberek fogadták helyekre, ahol gondját viselik azoknak
az elhagyott, a társadalomból kivetett
a halálhírét közönnyel.
Irta: Ur. Marton Adoli.
Az emberszeretet arculcsapását lát szegény gyermekeknek.
A botrányok száma a lelencek mi juk. A humanismus kiaknázását, a ki
A menhely fizet is 10 koronát ha
att Jánosházán egygyel ismét megsza szipolyozását
vonta a lelenctartó asszonynak.
porodott.
Ahol meggyőződik a menhely igaz
Lanter Zsófia esete symbolisalja a
Egy ártatlan lelenc, mondjuk ál lelencek miatt támadt botrányokat.— ~ gatója, hogy az az ártatlan állami gyer
lami gyermek, aki nem tehet arról,
Véres betűkkel kellene leírni azon mek szülő helyett szülőt kapott, ahol a
hogy született, hogy élt, legkevésbbé 3 évet, amit Lanter Zsófia Jánosházán szeretet melegével is elárasztják, azo
tehet arról, hogy meghalt, napok óta eltöltött. Kijutott neki a szenvedések kat még külön jutalomban is részesiti.
különös izgatottságban tartja itt a közön kálváriájából^
— — H a ez a szegény leány Kohn Ká
séget.
Nem akarjuk azt a hurt pengetni, rolyné, Zollner Bertánál van 3 évig,
Csak nemrég láttuk még rohanni amely könnyet csalna a közönség sze akkor csak örömünknek kellett volna
az utcán. Egyszerre az a hir terjedt el méből ezen ártatlan halála miatt, csak kifejezést adni, de a jelen esetben csak
a nevét adta oda.
—— -'
róla, hogy meghalt — Szombathelyen. röviden a tényekre szorítkozunk.
.... A teleporvos ajánlotta Kohn Káifrftt, |
-Kohn Károlyné Zollner" Berta^iSuttognak,—beszélnek a
rejtélyesnek tartják az eltűnését innét, nosházai lakos, lelencet kért a szom rolynét, holott magának kellett, tehát
de még rejtélyesebbnek tartják az el bathelyi menhely igazgatóságától 3 év félrevezette a menhelyet.
előtt, de csak — névleg, mert egy le
hunytát
Nem csalás ez?
Szabad ilyesmit tenni annak, aki
Meghalt itt akárhány lelenc, de lencre tulajdonképen dr. Götzl telepor
a Jánosháza vidéki takarékpénztárnál
soha senkinek nem jutott eszébe kér vosnak volt szüksége.
Azon lelenc Kohn Károlyné nevén még igazgatósági tag i s ? !
dezni, vajon miért és miféle betegség
szerepelt, de a teleporvos cselédje volt.
A teleporvos felügyelete alatt van
ben balt meg?
nak
az
itteni lelencek, köteles ellen
Az
ellen
nem
lehet
kifogásunk,
ha
Lanter Zsófia esete felizgatta még
őrizni
a
lelencek oktatását, miként ellen
valaki
lelencet
kér,
hisz
a
menhely
ki
a legelfásultabb, a legelvetemültebb em
őrzi önmagát ?
adja
őket
a
teleporvos
ajánlatára
jó
ber kedélyét is.
V

Lanter Zsófia.
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Az első poéta.
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Irta: P i a i t w á M w r f .
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Az emberek nagyon elfáradtak már a
küzdelemben. A boldogság utáni vágy meg

kel csevegett, mert az emberek nem értették
meg a szavát Leült a vizek partjára s nézte
a nap csodálatos színeit a viz tükörén, a feje
fölött tova uszó aranyos fellegeket s hallgatta
az erdő titkos snttogását. Amikor ifja lett,
teljesen hasznavehetetlen volt: nem értett a

reszketve, siralmasan mégis telve gyönyörtel
jes érzéssel, végig zengett a fák között s a
sziklák faláról megint visszaverődött az er
dőbe. A hang jött közelebb s a barlang lakok
elhallgattak; elfeledtek mindent,
leejtették
fegyvereiket, az- asszonyok is mind az erdő

ü^b^oVmJPjeSSSt
piTlamrtukai .eU»jgla¥p*aJiwí»aaa»S*Btósért.
A paradicsomi idők legendái elvesztek-az idő
végtelenségébe, csak homályosan élt a sejtel
mekben, hogy volt valamikor szebb, boldo
gabb idő, könnyebb élet is, de hogy ez me
gint ugy legyen, "arra senki sem gondolt

.

hoz és. egyéb h a ^ d \ - f é r f i h o z "méltó dolog
hoz; az asszók is kicsúfolták, mert nem volt
olyan, mint a többi,' de azért féltek tőié s
aki egyszer látta, sohasem. fe|edte el.
Egyszer aztán elűzték a szegény Ifjat
teljesen s oda is maradt, sokáig. Az erdők,
S egyszer született egy gyermek", csak hegyek között mászkált, a nagy tavak part
csak ugy mint, a többi, valahol egy nagy bar ján s lelkébe csodaszép szinek, hangok gyűl
lang (enekéaÍMég az arca sem olyan volt
tek egybe-.
mirit a többinek, azért az anyja" is elfordult
Egy este együtt ültek a barlang lakók,
tőte. Olyan volt, mint a fehér veréb a szürke a .tüzek mellett, a• fűst felszállott a magasba,
Vérebek közöttt. A szemeiben pedig volt va a csillagok felé a-vörös fény szótszóródott a
lami különös ragyogás, amitől a többiek féltek.
fák, bokrok között, melyek rettenetes ször
nyeknek látszottak most A fák között sutto
Mikor nagyobb lett, nem dobálózott kö^gott valami, halkan,' szelíden, egy-két éjjeli
vekkel, mint a többiek, nem verekedett s nem
mászkált a fák tetejére, hanem elbarangplt a madár vijjogott s egyszer megszólalt,bent az
a mezőkön, letépett egy-két virágot s ezek- érdó mélyén- valami ismeretlen, édes" hang,

s keHStRljfeífíü raj

tuk' valami étóC&bOamgás.
•
Az elűzött ifjú megjelent » z erdő szélén,
szájában nádsipot tartott, ujjai mozogtak, to
vább hangzott a dal s végig folyt az erdők
hegyek között, az emberek lelkén, mint v a 
lami estéli varázslat. A fia leült azok közé,
akik között árván nőtt fel, akik soha meg
nem értették,, akik folytonosan üldözték s
most ezek szótlanul, édes vágyakozással hall
gatták a dalt azon gondolkodtak, hogy a z
erdőn, a hegyeken, a barlangon s a m e d v é 
ken kivül tatán m á s .világ is van, szemeik
pedig fent jártak a csillagok között — most
először.
De reggel lett é s valamennyien meg
éheztek- A fin most sem értett jobban a dárda
vetéséhez, a medvék agyonveréséhez, azért
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Lanter Zsófia nevét arany betűkkel Ián a szegény Zsófi nem lett volna be-:
irjük be a gyermekvédelem történetéhe, teg, talán most is élne. Ez mind már
mert az ő élete, viszontagsága és halála ; hiába, már, eltemették.
Megbetegedett és meghalt Szombat
megváltás lesz a többi lelencre.
Vizsgálatot kértünk és várunk is. helyen. A vizsgálat kiderítheti, hogy
Majd felkW most a nap a lelen mily élete volt- itt, mily betegségben és
cekre is és ragyogó szinponpájában tün mily körülmények között halt el.
Leszűrtük a sok mende-mondát,
dökölni fog az ég azúrkék boltozatán.
csak
a tényekre szorítkoztunk, a vizs
Lanter Zsófia a teleporvost szolgálta.
gálatot
befolyásolni nem akartuk.
Rém históriákat mesélnek az ottani he
Aki
igy cselekszik, akinek a lelki
lyéről. Többet koplalt, éhezett, mint
ismerete
megenged
ilyesmit, arról el
evett^
'•"
•
|
hisszük, hogy nem bántják a kenyér
- Télen többször fázott, mint mele
gondok!
gedhetett volna, nyáron izzadott, de
egész nap hajszolták, mint egy igavonó
barmot. Egy gyorsfutár nem.futhatTanynyit, mint azt láttuk futni mindig. Ki
Az iskolaév küszöbén.
nek a szive nem vérzik azok közül
Az országban megkezdődtek az
akik ismerték, látták ezt a szép, az
iskolai beiratások és nyomukban fel
egészségtől duzzadó Zsófit, ha megtud
hangjának azok a bajok, amelyek im
ják, hogy meghalt?
már évek óta felhangzanak, de amely
Nem járhatott iskolába sem!! Ha bajokat eddig nem orvosollak. a tanitó kérdőre vonta, azzal mente
A gondos szülők sietnek gyerme
gette magát, hogy a »lésasszony paran keiket az iskolában elhelyezni. Apák,
csol neki", de nem engedi az iskolába. anyák ilyenkor egymáson keresztülgá
Hiteles forrásból tudjuk, hogy egy tan zolva sietnek beíratni, mert tudják,hogy
évben 200 félnapot mulasztott. Biz is a létszám hamar betelik és gyermekük
kétszeres bün. A teleporvosnak jó pél könnyen kintrekedhet a tudományok
dával kellett volna előljárni s a sok csarnokából.
- munka helyett amit reá róttak, inkább
Mint minden évben, ugy ezúttal is
az iskolába—kellett—volna--elküldeni;
I az iskolaigazgatók, arról panaszkodnak,
Nem tették ezt, inkább azt akarta hogy minden osztály zsúfolásig meglelt
mutatni, hogy neki minden szabad. Ta- és ilyen állapotok mellett szinte ember

36. sz'm.
nek, hogy fiaikból ne törekedjenek anynyira—diplomás embereket faragni. A
szülő az igazgatók részéről az ilyen
beszédet rosszakaratnak veszi és tehát
minden ilyen beszéd falrahányt borsó.
A modern külföldi államokban már
régen tisztában vannak a szülök, hogy
nemcsak diplomás, hanem más pályák
is léteznek és ehhez képest nevelik gyer
mekeiket. A külföldi középiskolák nem
telnek meg zsúfolásig, mint nálunk. Ott
az iskolák annyi diplomás embert ter
melnek, amennyire szükség van. Nálunk
szinte szégyen és megaláztatás számba
megy az iparos pálya Iparosnak csak
akkor aSjaira szülők gyermekeiket, ha
már minden iskolát végigpróbáltak ve
lük, ha már feltétlen bizonyossággal beigazolást nyert, hogy a gyerek nem akar
vagy nem tud tanulni, tehát nem vájó
egyébbnek, mint iparosnak. A legmo
dernebb államokban mindez máskép
van, sőt nem is ritka jelenség, hogy
.némelyek csak azért szerzik meg dip
lomájukat, hogy igy, kellő tudománnyal
felszerelve menjenek a nálunk lenézett
iparos pályára.
Ezekben az. államokban van is vi
rágzó ipar és kereskedelem. Vájjon mi
kor fog nálunk megváltozni a szülők
helytelen gondolkodása? Mikor fogják
belátni, hogy mennyivel üdvösebb gyer
mekeiket ügyes, művelt.-: jó| -kereső ipa
rosnak, mint közködő, nyomorgó hiva
talnoknak, orvosnak, vagy ügyvédnek
kiképezni?
Ha ilyen irányban, modernül fog
nak gondolkodni, egy csapásra megszűn
nek a mostani iskolai bajok, amelyekre
más orvosságot mint ezt, találni nem
lehet.

feletti munka lesz egy osztályban a
tanulókat rendszeresen lanilani és azo
kat feleltetni. —-h—
Még mindig a régi jelenségek tart
ják felszínen magukat Minden szülő —
gazdag és szegény egyaránt — iskoláz
tatni akarja gyermekét, hogy abból dip
lomás ember válljék. Hogy ez a dip
loma manapság semmit sem ér, hogy'
a megszerzett diploma dacára is csak
Gyermek-szanatorinmok.
nagy összeköttetések.és protekciók révén
lehet a szerelett gyermeket egy havon
A tuberkulózis az emberiség létért
ként 40 koronával díjazott állásba be folytatott küzdelmének egyik kísérője.
hozni, hogy manapság égy jó iparosnak -Az* a fokózott munka, melyet a civili-

nappa) megint kicsúfolták s elűzték. Amint
azonban feljöttek a csillagok, megint várták
az elűzött Sut s ó mindig eljött.
Sokat koplalt s a vége az lett, hogy
meghalt, mint minden más ember, a csodapedig nem szólott tovább. Ezt nagyon rossz
néven vették tőle a barlanglakók.
A dalos fiu pedig ott feküdt az erdőben,
feje fölött a lombok suttogtak, az arcára rá
borultak az erdei virág: k s arany lepkék
kergetőztek a levegőben. Itt találták meg s
nagyon csodálkoztak rajta, hogy meghalt
Hogyan? Épp ugy, mint akik medvéiét med
véket vertek agyon köbaltával? . . . A sípot
is megtalálták, de senki sem tudta megszólal
tatni s amint a fiu „^áuadfc. •afcát^Ja^nyJAéfe^-•—v v i s s z a e s ő n p i T lelkükben a dal nt< ilsóvakkordja 11túlzsúfolt voitatagntt > tmaaite^obk- -*á«rasztott igényetr kielégítése, meg
* « * * * ? m e 1 « H H l " W l i v e r s z K 2 E 5 e n » halott iránt 'j dolga van' mint egy diplomás úrfinak
követel, mind fokozottabb mértékben
Eltemették szépen, épp ugy, mint azon tisz
mindezt nem akarják a szülők belátni, veszik igénybe az egyes ember szellemi
tességes barlanglakókat, akik kőbaltákkal har
ők rendületlenül és törtetve sietnek be és testi erejét és gyengítik a szerveze
coltak nagy medvéit ellen, vagy ügyesek vol
tak a bőrök szárításában s egyébb okos dol íratni és rendületlenül lenézik továbbra tét a.káros behatások ellen. A tuber
is az iparos és a kereskedői pályát, a kulózis épen a testileg és szellemileg
gokat mi veitek földi életükben: eltemették
épp agy s a sírjára szép nagy cserép-edényekbe mely pályák pedig biztosabb és nyu gyengült szervezetet támadja meg elő
töméntelen ételt raknak, sok jó húsokat az godtabb megélhetést nyújtanak bármely
szeretettel; óriási elterjedtsége és fertőző
elejtett állatok legszebb részeiből, nehogy a
diplomás pályánál.
természete
által egyaránt fenyegeti az
szegénz valahogy megéhezzék a más világon.
Szerte az országban beíratják a ! egész emberiséget. Európában évenkint
Szépséges leányzók, kik majd meghaltok
^ü—
a poézisért s férjhez mentek az első ké fiukat, rossz és jó tanulókat egyformán. ^ ötnegyed
nyelmes barlanghoz: — ez volt az első poéta Hiába magyarázzak maguk az ígázga- mőkórban, mig a megbetegedések száma
. története.
tók is a beiratásnál az izzadó szülők az öt milliót is meghaladja.
:
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Magyarországon évenkint átlag 70
ezer ember hal meg tüdővészben, ami
az Összes halálozások 15 százalékát
teszi ki. Természetes ennélfogva, hogy
egy ilyen elterjedt megbetegedés hatása
nemcsak az egyénekre, hanem a csa
ládokra 8 igy az egész társadalomra is
kiterjedt Általános jelentőségét fokozza
az a körülmény is, hogy a tüdővész
leginkább munkabíró korból szedi áldo
zatait, igy németországi statisztikák sze
rint a 20—29 év között munkaképte
lenné lett 1000 munkás közül 600 ép
tuberkulózis által lett azzá. A tuberku
lózis ellen irányuló küzdelem tehát köz
egészségügyi és közgazdasági érdek egy
aránt, miért is a társadalom minden
rétegének szövetkeznie kell az orvosi
tudománynyal, mert együttes munkájuk
által érhetO el csak igazi eredmény.
Hogy hazánkban a gyermekek kö
zött is mennyire' pusztít a tuberkulózis
annak illusztrálására csak ugy találomra
a következő számbeli adatot hozzuk fel:
1904-ben 9977 hét évnél fiatalabb és
68944 hét évnél idősebb egyén halt
meg gümOkórban. Hogy ez utóbbiak
közül mennyi volt 14 évnél fiatalabb,
tehát a gyermekkor határain innen,
erre nézve nincsenek adataink. A gyer
mekek gümOkórban való hajlandóságára
fényt vet még a következő adat is, me
lyet Beitzkenak a Berl. Klin. Wochenschr.
1909. évi 9. számában megjelent köz
leményéből merítettünk: 89, 1—16
éves gyermek hullájának boncolásánál
43 esetben talált tuberkulózis, tehát a
gyermekhullák 48 százalékánál. E gyer
mekek közül 1—6 éves volt 26,6—15
éves 18. Mások még ennél is nagyobb
számokat találtak. Kétségtelen tehát,
hogy a gyermekszanatoriümok építése
hazánkban égetően szükséges s csodá
latos, hogy nálunk, ahol a gyermekvé
delem annyira fejlett, hogy az egész
világ tanulni jön hozzánk, a tüdőbeteg
gyermekek megmentése érdekében úgy
szólván semmi sem történt

lok elérésére együttesen haladnának,
sokszor azt a látszatot keltik működé
sükben, hogy egyik a másiktői félti
a terrénumot. Koncedáljuk. hogy ez a
»féltékenykedés € nemes intencióból ered
s azt célozza, hogy annak az ügynek
a szolgálatában, melyet az egyes huma
nitárius mozgalmak vezetői kiki saját
meggyőződése szerint legnemesebbnek
és leghasznosabbnak hisznek, mentül
intenzivebb működést fejthessenek ki.
Az intenció nemes, de nem (praktikus,
mert alapjában véve az összes huma
nitárius mozgalmak egy célt szolgálnak:
a társadalom szervezését a szociális
nyomor enyhítésére s ha ennek a kö
zös célnak a tudatában együttesen ha
ladnának, az eredmény talán szebb és
nagyobb volna, de mindenesetre egysé
gesebb. Mert ha az egyiknek erkölcsi
vagy anyagi tőkéjéből ném telik, segít
ségére jönne a másik, amelyiknek te
lik, tudva azt, hogy hiszen mindegy,
hogy ki csinálja, fődolog az, hogy ez
vagy amaz az intézmény a köz érde
kében meg legyen alkotva.
Álljanak össze jótékony intézmé
nyeink és vállvetve alapítsák meg az
első magyar gyermek-szanatóriumot.

B D C 8 ü.
Elküldettél . . . Isten veled t
Bár a szivem fáj, sajog,
Most már dacból, büszkeségből
Elmegyek, nem maradok.'
Elhitetem a világgal,
Hogy most már nem szeretlek,
Hogy ép ugy, mint a többit,
Téged is elfeledlek.
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Egyszer, ha majd ugy ősz falé
Kezd az l d f l j ^ l a i ó j _ .

eténefr-fcásheifc
erősítése a későbbi nemzedékre is ki
haló, mérhetetlen hasznos feladat, mely.
elől továbbra is elzárkóznunk vétkes
mulasztás volna.
S ha eddig még nem történt sem
mi ebben az irányban, ugy ennek egye
düli oka az, hogy társadalmunk áldo
zatkészsége s az állam anyagi forrásai
ezer más irányban vannak igénybe véve,
röviden: gyérmekszanatórium létesíté
sére eddig nem volt pénz. Humánus
mozgalmaink a helyett, hogy közös cé

- H a l l a n á l Bálnak. Most igazán alka
lomszerű az a nóta, hogy: Megjöttek a szép
haszárok, hozta Isten őket . . . mert 28 ika
óta itt állomásozik é s a környéken gyakorla
tozok á pápai 7-ik honvéd-huszár ezred. És
jöttükkel mintha megélénkült volna Jánosháza.
Esténkint a korzó is mintha népesebb lenne
A Mária-kert környékén mintha nagyobb lenne
a tolongás Hogy aztán egyik-másik leány,
szive hangoeabban dobog-e é s titkon sző-e
édes álmokat a sujtásos atillákról, illetve •
délceg huszártisztekről, azt most még nem
beszélik . . .

Ugy elmegyek, hirt se hallasz
Soha többé felőlem.
Párja vesztett bus gerlice <
Less valahol belőlem.
Nem dalolok soha másnak
Csak egyedül magamnak.
Nem tudja meg soha, senki,
Hogy tégedet siratlak.
• _

*
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jut valami
S mikor arra visz az utad,
— KOnnybe lábad a szemed, —
Ahol legelőször, lopva
Megcsókoltál engemet * I I
tiovdk
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A r. k. iskolaszék nynléte. Vasárnap
d. a volt a rk. hitközségnek gyűlése, amelyen
Kornfeind Vince plébános elnökölt A gyűlés
egyetlen tárgya volt azon iskolaszéki tagok
helyébe ujat választani, akiknek a mandátuma
lejárt. Megválasztattak: Mészáros Mihály (sü
megi-utcai), Szűcs János, Baráth István,Varga
Ferenc, Perendi János, Mészáros Ferenc (pap
utcai) Szabó Gábor, Aranyosi János, Békeffy
Elek kasznár, Kristóf István káplán. Érdemes
nek tartjuk megörökíteni Kristóf káplán fel
szólalását a lelencek érdekében, mivel egy
tag azon indítványt terjesztette a gyűlés elé, hogy a lelenceket, a társadalomnak ezen meg
vetettjeit ne engedjék a rk. iskolába járatni
az ő gyermekeikkel egyetemben. Kristóf káp
lán azokra appellált, akiknek szivük van, midőn az állam által felajánlott kedvezménnyel
a lelenceket a rk. iskolába be akarja fogadni.
A lelencek 98'/« rk. az ő vállasakat követik
és igy a saját hitsorsosukat akarják befogadni,
a saját hitsorsosuakból akarnak a hazának
hasznos polgárokat nevelni. Ott ez iskolában
lássa már, hogy nincs külömbség gyermek é s
gyermek közt, mindegyik az Isten képmására
lett egyenlően-teremtve é s nem éreztetik vele
hogy lelenc. Ha agy féltik a gyermekeiket a
lelencektől, akkor miért, fogadják el őket
pénzért? Há fizetnek, akkor az udvaron, a
.házuknál a lelenccel játszhatnak?Egy asztal
nál esznek velük, egy szobában alusznak ve
lük!! — Igy beszélt a káplán, mert ő pap,
aki a szeretet vallását hirdeti nemcsak a s z ó 
széken, hanem az életbea is. Van szive, van
érzéke a nemes iránt Mi azt fűzzük csak
hozzá, midőn Krisztus azt monda: •Engedjé
tek a kisdedeket hozzám*, nem jelentette ki,
hogy a lelenceket kergessétek el.

• • •

S z e m é l y i hlr. Rónai Horváth Jenő al
tábornagy, a székesfehérvári V. honvédkerület
parancsnoka augusztus—30-án varosunkban
időzött é s az itt gyakorlatozó pápai 7. honvéd
huszárezred felett szemlét tartott

l e g h i v ó . Vármegyénk alispánja a k ö 
vetkező meghívót küldte szót: Tekintetes.
törvényhatósági bizottsági tag ur! Szily János
szobrának folyó 1909. évi szeptember hó
5-én Szombathelyen megtartandó, leleplezési
meghivatván, vezetésem alatti küldöttséggel
képviselteti m a g á t Felhívom t Címet, hogy
amennyiben a küldöttségben részt óhajt venni,
a jelzett napon negyed 10 órakor a vár
megye székház kistermében megjelenni szí
veskedjék. Szombathely 1909. augusztus 27.
Herbst Géza sk. alispán. — Értesülésünk sze
rint • leleplezési ünnepre városunkból é s j á 
rásunkból számosan mentek el Szombathelyre.
I M i a e r i i B o n i g Károly báró vesz
prémi megyéi püspök 1000 koronát küldött
Boda Béla rigácsi Unitónak, az aj. számoló
föltalálójának s egyúttal elrendelte, ho
egyházmegye katholikus jellegű népiskoláiba
bevezessék a g é p e t
CA'VjfWtjp,

86. szám.

4. oldal.
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A lelencek Oktatása. Pénteken váro
sunkban időzött a szombathelyi menhely meg
bízottja, hogy a rk. iskolaszékkel tárgyalásba
bocsájtkozzék a lelencek oktatása miatt A
gordiusi csomót nehezen tudják megoldani A
megbízott felajánlotta, hogy az állam annyi ter
met építtet a rk. iskszék részére, ahányszor 60
lelenc akad. Minden 60 gyerek részére egy
tanítót fizet, csak fogadják be őket. Ennél,
méltányosabb, humánusabb ajanlatot nem
várhatunk, tehát az egyezséget meg kell kötni.
Mi szívesen vesszők igy, mintsem abban a
közveszélyes, sötét kaszárnyában összezsúfolva
110 gyerek nyerjen oktatást Nem vágyónk
megelégedve a jelenlegi munkafelosztással a
lelencek zugiskolájában Nem tudjuk: a kap
zsiság, a haszonlesés, vagy m á s az oka, hogy
nem a Magyar Mariska tanítónő tanítja őket
egyedül, mikor az nem tanít máshol s egész
nap foglalkoznék velük. Az iskolaszék nem
fogadta el az ajánlatot
Apróságok a huszáróletbőL 'Gyöngy
élete van a katonának*.— szokták mondani,
de nem a katonák. Ők tudják milyen nyo
morúságos, milyen keserves a komisz élet,
hogy mennyit kell tűrni, szenvedni é s milyen
nehéz abból a hat krajcárból megélni És
mégis ama küzdelmes élet lözepette terem a
legtöbb adoma, az 0 mondásaik rejtik ma
gukban a legtöbb humort,
ha gyakran
akasztófa-humor is az. Az alábbi humoros
kijelentés is a katona-életből való. Itt hang
zott el városunkban, az itt gyakorlatozó
honvédhuszár ezred egyik ló-vizsgáján. Az
ügyeletes őrmester már türelmetlen volt,
mert a lóvizsga hosszura húzódott, amikor
az egyik -huszártól megijedt. és ficánkolni
kezdett az egyik remunda (öreg ló). Az őr
mester haragosan rászólt a huszárra: >Mért
nem vigyáz maga Ökör. Nem tudja, hogy a
ló fél a szamártól ?« — Az öreg tartalékost
pedig a következőkép oktatgatta a tényleges
káplár: >Mit urízál itt maga? A katonaság
nál mindenki egyforma. Maga épen olyan, j
mint é a Maga vén marha . . . é s nem volt
igaza?

üj plébánia. Néhai Cseh László hagya
tékából aj plébánia lesz Dk kon. Az oj plé
bánia átadása mult h ó ' 2 6 - á n volt A plébá
nos állására hirdetett pályázat augusztus hó
3t)-ára jár le.
Aszfalt Sümegen. A Magyar Aszfalt
Részvénytársaság S ü m e g városához igen elő
nyös ajánlatot adott be. Ebben 8—10—15,
sőt 20 éves törlesztésre hajlandó a város
főbb utcáinak gyalogjáróit aszfaltozni

badacsonyi bazaltbánya részvénytársaság né
hány évi működésével teremtett. Ma m á r a
tördemici oldalon is . dolgoznak.
Tudomása
szerint Esterházy herceggel is folytatnak tár
gyalásokat avégből, hogy az neki a badacso
nyi oldalon 4 holdnyi területet engedjen á t
Ezért szükségesnék tartotta az értekezlet öszszehiyni s védekezést megbeszélni. Günther
Eerenc, .mint előadó ismerteti a bánya létre
jöttét, annak szerződését a badacsonytomaji
közbirtokossággal. Kifejj,hogy a bápya m a
már Tördemicen is dolgozik é s a szerzendő
hercegi terület utján összeköttetést akar léte
sittem á két aánya között Ezt kell minden
áron megakadályozni, mert akkor a banya a
badacsonyi oldalon nem terjeszkedhetik é s
előbb-utóbb « tördemici oldalra lesz utalva
Fejtegeti, hogy milyen káros a hegytető meg
bontása, szőlőművelési és egészségügyi szem
pontból. Azonkívül a borzasztó zaj, melyet a
községben levő zuzótelep hajnali fél 5 órától
este fél 8 óráig folyó munka okoz, elriasztja
a fürdőző közönséget és a közvetlen szom
szédságban levőknek az ottani nyári üdülést
lehetetlenné" teszi Többek hozzászólása után
elhatározták: előterjesztést tesznek a herceg
nek, hogy ne adjon a részvénytársaságnak
egy tapodtat sem: Átirattal megkérték a ba
dacsonyi kultuszegyesületet é s a Balatoni
Szövetséget, hogy. azok őket a bánya ellen
irányuló akciójukban támogassák. Reményünk
van az eredményre, mivel a főldmivelésttgyi
miniszter most íratta össze a természeti szép
ségeket, fontosabb geológiai és turistikai he
lyeket é s törvényjavaslatot készül előterjesz
teni ezen helyeknek megvédéséről.
r

Megkaptuk a .Kossuth Lajos- azt
izente< cimü képet, a Kossuth-Muzeum azon
díszes kiadványának egy példányát, mely most
szerkesztőségünk (kiadóhivatalunk) helyiségémegtekinlhető. A rámástól 130/170 cm. nagy
ságú, meglepően sikerült kép Pataki László
remek festménye és azt.az emlékezetes jele
netet ábrázolja, mikor Kossuth Lajos gyújtó
szavára 1848-ban Cegléd körűi egy nap alatt
nyolcezer ember — öreg, ifjú — gyűlt össze
és fogott fegyvert a haza védelmeié: Azt
hisszük, aki megnézi e .képet, láttára .meg
dobban a szive és elhatározza, hogy Kossuth
Lajosnak, a legnagyobb magyarnak emléke
iránt siessen hálás kegzelefét leróni az el
pusztulás veszélyének . szélén álló Kossuthmuzeum támogatásával eme díszes kép meg
vásárlása utján. Hatóságok, egyesületek, tár
saskörök, magánosok' a minden j ó hazafias
érzésű ember, mindannyian olykép

róhatjuk

szes keretben 150 korona és megrendelhető
5 koronás havi részletekre is.
,. VázárelhalasztáS. A kereskedelmi mi
niszter megengedte, hogy Balatonfüred köz
ségben a f. évi szept. 8-ára e s ő országos
vásárt ez évben kivételesen szeptember 23-án
tartsák meg.
-

Az őrnagy ur tehene. Mezőhegyesen
tortént a következő .katonadolog*. Az ott
parancsnokló őrnagy tekintélyes számú gyer
mekei kedvéért tehenet is tart, a tehén pedig
a házuk előtti füvet benőtt térségen szokott
legelni ujabban nz őrnagyáé észrevette, hogy
a tehén kevesebb tejet, ad é s ezt azzal ma
gyarázta, hogy a fűvel benőtt térségen az arra
járók legázolják a füvet Az őrnagy erre egy
katonát állított fel őrnek és kiadta neki a
parancsot, hogy a fűvel benőtt térségen csak
a tehénnek szabad járni vagy tartózkodni. A
parancs utáni egyik napon épen az őrnagyné
akart keresztül menni a füves térségen, mire
az őr, aki külömben kemény tekintetű kun- .
sági gyerek volt, feltartóztatta. »Hát nem
tudja, hogy ki vagyok én<? — kiált indigná
lódva az őrnagyné. .Annyit tudok — felelte
a kemény gyerek — hogy a nagysága nem
az őrnagy ur tehene, tehát mars le a fürüU!

Nemeiiégi ügyekben, úgymint: a cs.
és kir. kamarást (aranykulcsos) méltóság, a
Souverain Máltai lovagrend, a magas német
lovagrend elnyeréséhez, nemkülönben a cs. és
kir. csillagkeresztes hölgy rend, nemes hölgyalapitványokhoz szükséges ősfák összeállítása
ügyében, valamint régi nemességek, előnevek
és címerek igazolási ügyeiben szívesen ád
szakszerű felvilágosítási lovag Tichtl Károly
genealógus, a berlini .Herold* rendes tagja,
Budapest, Baros-u. 32. aki ezen a téren szak
tekintély. Lovag Marciányi Györgynek a Ne
mességről irt munkájához is ő adta a vezér
fonalat.

Mindenki tudja, hogy minden vállalko
záshoz olyan szükséges a nyilvánosság, mint
levegő az embernek! Az ügyes kereskedő fel
tétlen hirdeti Az élelmes kereskedő hirdet!
Aki j ó árut tart vagy készít: hirdet! Aki ol
csó é s versenyképes: hirdet! Aki nem teszi
kockára üzleti érdekeit fukarságból, az hirdet!
Aki tudja, hogy a hirdetés a legjobb tőkebe
fektetés: az hirdet! Tessék elolvasni lapunk
mai áramában a Magyar fürdőkalauz hirdeté
sét, — határozottan előnye lesz, ha ezen mil
liók által olvasott munkában hirdeti
Évek óta bebizonyult tény, hogy a
Bohn-féle fedélcserép a legjobb tetőfedélanyag
s ép ezért óvakodni kell a silány áru vételétől, — hanem h a t á r o z ó b a , flnjm-féle. csere-

;

f»k %U*uijlotrt-tartottat^^
minő módon lehetne a badacsonyi hegyet és
annak gyönyörű bazaltszikláit a további pusz
tulástól megmenteni. Dr. Magyar Károly elnük
vázolja azt a szomorú

állapotot, melyet

Fogorvosi
A n. é. k ö z ö n s é g
rövid

ezen kép megvásárlásával a Kossuth-muzeumot támogatják. A képre vonatkozó megren
delések szerkesztőségünkhöz é s kiadóhivataá l u n k h o z küldendők be. A kép ára nagyondi

jelentés.

b. t u d o m á s á r a
hozom,
idei tartózkodásra

Budapestről Jánosházára érkeztem és itt a

ti szállóba:
fogászati rendelést tartok.

Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal.

Végzek a fogászat minden igába vágó munkálatokat:
szájpadlás nélküli műfogakat, egész fogsorokat, arany
Koronákat, fém Jbidakat (amerikai módszer szerint) a
.
legjobb kivitelben.
Fogadok: délelőtt 9—12-ig, délután 2—6-ig.
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Felvilágosítás bárki részére díjtalan.

fogász,
*
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Jánosháza
F e l ü l f i z e t é s . A jánosházai iparos-kör
által aug. 20-án tartott táncmulatságán, amely
várakozáson felül sikerült, felülfizettek: M.
Kossá Sándor, Hetyei Géza 4 K, Bors Lajos
(E.-Hetye), Nagy Lajos (Miske), László Dezső
(Rigács), Pongrátz Samu (Megyer) Vali Jenő,
(Pálfa), Rozner lliksa, Gergely Géza, Atíélt
István, Magdics Rudolf, Szabó Gábor, Ritter
Imre, Koch Mihály, Bergstein Sándor 2 K ,
Stern kisasszonyok 140 K, Sikos István l 20
K, Kasselmayer Vince (Karakó), Illés Mihály,
Benyó István, Nagy Irénke, Funk Adolf. Pin
tér János, Kohn Sándor, Stern Imié, Markovils Heriliaii, Fiszter Ferenc; Rauch S á n 
dor, Kis György, id. Poller Ferenc, Kiss
Imre, Mészáros János, Tertsch Alajos, dr.
Marton Adolf, Kohn Testvérek, Kulin Hcr-

és

Vidéke
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CSEH KÁLMÁN és FIA kész férfi és gyermekruha

nagy á r u h á z á b ó l
JÁNOSHÁZA, Fö-tér. (Vas megye.)

-

mann, Goldmann SánuoT,~~AlUlSdter Ignácne,
Horváth Károly, Fischer Mór, Lövi Pál, Markó
Károly, Salzberger Samu l - l K, Fehér L a 
jos, Nagy Jolán, Major János, id. Németh
Lajos 50—50 fillér, Rácz Gergely, Horváth
' István, Horváth Ignác, Lukács József, Pusztai
Ferenc, Oszkó Ferenc, Bencze Kálmán. Né
meth Lajos (aszt.), Horváth Károly cserepes,
Huba Izidor, Krenn József 40—40 fill. R c zonics Gyula, Szállási Lajos 30—30 fill.
Reich Rudolf, Stánkovits János, Farkas Imre,
Poller Sándor, Donnán István, Morváth Antal,
Bognár Béla, _ Király József, Pumeli Endre,
Farkas Károly, Zsiga István, Bendedek Sán>- dor, Németh György, Borbély Ferenc, Móger
János, Németh Károly 20—20 fill. Hirschier
Sándor, Zollm-r Béla, Jasofszky György, Már
kus Gyula, Rubin Salamon, Antal István 1—1
K, Poraper Viktor 2 K.
A menhely f i g y e l m é b e . Többen azon
panasszal jöttek hozzánk, hogy a náluk levő
- lelencekért már öt hónap óta nem kapták
meg a rendes járulékot. Egy lelenctartó pláne
sírva panaszkodott, hogy az ura ki akarta
dobni a lelenceket, mert ingyen nem tartja
őket. Hát ez nagy hanyagság. Ha sokáig igy
tart, akkor nem. akad asszony, aki elfogad
még pénzért is lelencet
Az eltikkadt Badacsony. Több hely
ről felszólalást kaptunk azért, mert a vasúti
. menetrend, az uj balalonvídéki vasút mellett
nem ismeri a Balaton egyik legkiválóbb pont
ját Badacsony u A menetrend ugyanis állomás
ként a Hableány-szállodát jelöli meg, már
pedig Badacsony sokkal ismertebb fogalom,
ü g y a turistákat, mint a borkereskedőket fél
revezetheti a helytelen elnevezés. A badacso
nyi szőlősgazdák mozgalmat is indítottak az
állomás helyes elnevezése érdekében.
Olcsó földek. Pestmegyében egy nagy
birtok parcellázása most—kezdődött még. A
[djjjj
200 Ólét holdanként 400 korona kedvező
fizetési feltételek mellett Vevők forduljanak
a parcellázóhoz: Kübelbeck Ágoston Budapest
Podraanicky-ulca 27. Közvetítők jutalékban
részesülnek. Ugyanott van még több kisebbnagyobb bírtok eladásra előjegyezve. Földbir
tokokra jelzálogkölcsönök folyósittatnak 4«/«
kamat alapon. Kerestetnek nagyobb erdők és
bányák.
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Legalább 12 millió ember kezében fordul meg 1910-ben
a „MAGYAR FÜRDŐKALAUZ"

-

vasúton, bajokon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő és nyaralóhelye
ken, szanatóriumokba*), gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszinókban. Egyszóval min
denütt megtalálható — ezért a reklám terén nem mindennap kínálkozó kedvező
alkalom, az ezen nagyszabású munkában való hirdetés.
A "Magyar F ü r d ő k a l a u z " IV. évfolyama 1910. január havában, tehát csak
egyszer egy évben, szokatlanul díszes kiállításban, mint a Magyar Védőegyesület Ilihivatalos közlönye jelenik meg hitelesen igazolandó huszonnégyezer példányban ingyen
és bérmentve lesz szétküldve.
Ezen hézagpótló és .nagy horderejű munkát egész' éven át a nagyközönség
milliói olvassák, — a hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, amilyent semmiféle más
reklám állal nem érhet el.
A .Magyar F ü r d ő k a l a u z á b a n megjelent hirdetések effsz even át.;, folyton
szem előtt vahnak és akaratianni is szembeötlenek.
A „Magyar F ü r d ő k a l a u z " olvasóközönségé vegyes, igy mindennemű áru
cikk hirdetésére kiválóan alkalmas.
- Busás kamatot hoz és országos reklámot idéz elő a „Magyar Furdökalanz"-ban megjelent minden hirdetés, mert a tapasztalat beigazolta, hogy az eredmény
oly nagy volt, hogy a hirdetők önként újították meg hirdetési megbízásokat

|

oldia

Hirdetési árak:

S

A szöveg alatt:
80—
45 —
A szöveg közötti színes mellékleten:
7f>—
38'—
Kérjük szíves hirdetési megbízását toron- kivül beküldeni, hogy
' még jó helyet biztosiihassunk.
.,MAGTAR FÜRDŐKALAUZ"

'

20 kor
15 kor.

40 kor.

számológép

'
_
.
_
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Telefon 173—17.

mechanikai

Húszas körű számológép olvasó készülékkel
.
>
>
>
»'
nélkül
Százas körű számológép terület-számítás, tör-,
tek szemléltetése, olvasó készülék teljes fel-.
szereléssel
. . . . . . . . . .
r.- .

j.

Zeppelin a repülő gépjével meghódí
totta a Világot, mi megnyertük a közönséget
a szép és Ízléses kész férfi- és- gyermekruháinkkál. 35 ö v óta áll fenn Cseh Kálmán
é s F i a á r u h á z a , az olt vásárolt ruhada
rab feltűnt az olcsóságáért, kitűnő • f a j *
s é g é v e l és kifogástalan s z a b á s á v a l .
Már raktáron van az ö s I i fcs téli
idényre mindennemű öltöny, bundás-kabát,
különféle szőrmékkel u. m. tigris, vadmacska,
opozon, erdélyi, fekete és fehér
bőrrel.
Bundák:
70 K-lól felfele, öltöny 14 K.
Öelöllő: télikabát
20 K. Gyermek-kosztüm
(téli) 4 K, kabát 7 K.
Raktáron tartunk mindenféle honi, an
gol és francia szöveteket
Kitűnő szabászt, kitűnő munkást tartunk,
nehogy a közönség kénytelen legyen nagyobb
városba menni Minden 80 koronán felüli
megrendelésnél egy életnagyságú fényképet
ajándékozunk. Kívánatra míntagyüjteményünkkel házhoz is megyünk. — Számos megrende
lést kér
' CSEH KÁLMÁN é s F I A
férfl-stabót

már

kapható.

Százas körű számológép törtekkel olvasó ke-.
szülék nélkül
.
. . . .
húszas körű gép lábak nélkül is rendelhető
helyszűke miait) s akkár a falra, táblára
vagy az asztalra állítható
•• _

A

Megrendeléseket elfogad s a pénz előleges beküldése mellett, vagy utánvéttel szállít:

Boda B é l a

tanító,

Rigács

85 kor.
(e

(Sala

m.l

Gabona-árak.

I

I

— 1909. azeptl-én. —
Salzberger Rudolf jelentése
szerint
Buza

36. szám.

Jánosháza és Vidéke

6 oldal

•

8-50

Árpa
Zab
Bab
Tengeri

7 - 2 0 7"40
6-60
800

860

~„

710

„
M

9-— 9 1 0
pr. 1 0 0 kgr.
Irányzat gyönge.

••. •

•

Bor-sajtók
Gyümölcs -sajtók

1 3 - 6 0 — 7 0 korona.

RJZS

- •.-

„

javított kettős áttételű szerkezettel, kézi érőre
reteszzárral ellátva.

szölö-zuzók, ,
szőlő-morzsolók,
«..ikus

természetes
legújabb, legtartósabb, valamint a legjobb minőségben, ezen
kívül különféle takarmány^ készítő gépek, szecskavágók, répavágók, darálók, takarmány fűllesztők, valamint járgányok és («,
köziómüvek.
Köiponü elárusító iroda.

g a t » a n « . m " ?

Egy nagy-forgalmn

te)

téglagyár
haláleset miatt eladó.
Bővebb értesítés nyerhető: Celldömkölön
tor. TORT Byörgynénál.

Eisenschimmel Ferenc
es Társa
- r ^ . y y r . t 2" í *íf
Megbízható képviselők és viszontelárusitók kerestetnek.
T

M

2
8

Milichar Ferenc,
1.
Bacher Rudolf

fi

Bécs m/2 Löwengasse 37.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

i
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Saját érdekélten

csak

Bohn-téle

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

Tessék mintát és árjegyzéket kérni.

Bohn-cserépgyár
Zsombolyán.

csak a Bohn-fele
cserép jutányos, szép és szakszerű
fedöanyag.
| ^

mrdetésekfÖTőtstűfikJájBsbiaés
Stock-Cognac Medicinal

r

nagykikindai
éj^sombol^al

Vidéke

kúA2cv3tateban.

Alteado na«y raktárt tartok épHfeeaési céldbfa*
jobb hírnévnek" örvendő, kitűnő minőségű

CAMISésSTOCE

BEÖCSINI

gőzpároló telepéből

=

£ R o m á n

BARCOLA.

Portland
cementből

valamint szántóföldek, kaszálók és szőlőhegyek

£ Egyedüli Cognac-gőzÜ55de ^HjncH

jó karban tartásához

E E Szupferfoszfát Műtrágyát

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.

„Hungária" vedJegygyeL

~

_
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Kapható Jánosházán:
-

minden icbb üzletben.

C

SINGEP SÁNDOR Jánosháza

Nyomatott DinkRreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.
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