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Megjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg

e g y e z é s szerint közöltetnek. 

Őszkor. Csak egy dologért áhitjnk a sa-
Toldi estéjének szép első—soraa - ' ^ara-öW-bekOTetkeztétr-Hogy—ezt a 

hosszú, pörkölő nyár után egyszerre 
aktuális lett: „Őszbe csavarodott a ter
mészet feje." És talán soha még ősz 
olyan nehéz gondok elé nem állította a 
magyar népet, mint ez a mostani. A 

bizonytalanságot, a várakozásnak e ki-
nos hónapjait, a nemzeti megcsüggedés-
nek e taktikai böjtjét, — felváltja a 
cselekvés. Mindnyájan, kik közdolgok 
iránt valamelyes érdeklődést tanúsítónk 

hosszú szárazság következtében igen j érezzük, hogy igy tovább nem marad-
gyatra termés volt. Akinek télre valót, í hat, hogy Valaminek történnie kell, hogy 
vagy vetőmagot kell beszerezd, bizony 
csak terhes adósságok révén várhatja 
viszonyai jobbra fordulását. Súlyos ba
jainkat növeszti, hogy évek óta nagy 
takarmányhiány van és.emiatt az állat
állomány észrevehetöleg kevesbedik a 
kisbirtokon, ahol pedig az állatállomány 
növelésével intenzív gazdálkodást vár
nánk. A híres magyar búzát exportáló 
Magyarország kénytelen lesz ez évben 
megismerni, hogy milyen az oláh és 
orosz búzából készült kenyér ize. A 
helyzet az, hogy mig ezelőtt minden 
évben milliók és milliók jöttek be ma
gyar búzáért, most kétszeres áron 
milliókra menő métermázsát fogunk kül
földről vásárolni. 

Bizony elborul a szivünk, hogy ily 
sötét helyzetképét adjuk a jövőnek. De 
ez még nem minden. A politika egén 
sürü borulat van. Ősz az a terminus, 
amikor valamely megoldásnak lennie 
kell. És bizonyos, hogy soha fásultabban 
nemzetünk nagy, korszakos kérdései elé 
nem nézett, mint most. Mi okozza e 

iw^osr fisibbadiaájfVWgf "neintiánom-
ság ? Megnyugvás-e, mely ered abból, 
hogy a nemzet hivatott vezetői kezében 
biztosnak érezzük jelenünket és jövőn
ket? Szeretjük elhinni azt, hogy kor
szakos, nemzeti reformunk küszöbén a 
nemzettest mozdulatlansága, mondhatnók 
fenséges hallgatása abból ered, mert a 
népek millióit a bizalomnak érzése ha
totta át* De vájjon a bitalom..letétemé
nyeseinek nincs-e szüksége támasztó 
pillérekre a népakarat erejében ? Jó lesz, 
ha e kérdést valamennyien ezekben az 
őszi napokban komolyan fölvetjük. . 

nemzetünk tovább végezze a nemzeti 
kiépítés munkáját, melyet az évek óta 
tartó bizonytalanság közben félbehagy
tunk, vagy csak félerővel, zsibbadt ta
gokkal végezünk. 

Az ősz a mi patria nkon is, köz
életi téren rendszerint kisebb-nagyobb 
munkára serkent. Nyáron megszoktuk, 
hogy mint a lakóházak sürü redőny nyel 
vannak elzárva, —- ugy közügyeink el
zárva az érdeklődés életrekeltó hatásá
tól, el van raktározva őszi csemegének. 
És miként hajdan a harcok idején inter 
arma silent musae, — most a nyáron 
legalább a mi pátriánkon közügy nincs. 

Reméljük, hogy az ősz többrend
beli ügyeinket megoldásra segiti. A vá
rosok, értekezletek, polgármesterek ta
nácskozása valóban ázsiai állapotokra 
mutattak. Hogy ebből mit vegyünk ma
gunkra?,— nem részletezzük. Az azon
ban bizonyos, hogy nekünk is igen sok 
fontos helyi kérdésünk van, melyet 
bölcsen a teherviselés képesség okos 
mértékével helyes egymásutánban meg 
P̂ BMBM p̂jgpajfejawiî 'i 

Ez a mostani 
Anyagiakban szűkös mértéktartásra, köz
ügyeinkben erényre és kitartásra int. A 
jelen, hogy boldogabb jövő reménye 
köszönthessen reánk. 

Becsületes gazember. 
_ Irta: V i r U i y O j a U . 

A munkáskérdésről beszélgettünk. Bár-
man voltunk. Katonatisz, biró és az iró. 

""- A kérdés megoldásáról meglehetős ellen
tétes véleményeink voltak. Legsommásabb 
megoldást ajánlotta a főhadaagyjy 

— Ha nem akarnak dolgozni, meg kell 

őket tizedelni! Még csak az kellene, hogy 
ezek a rongy—szocialisták packázzanak az 
állammal. Bízzatok csak őket mi ránk, kato
nákra, majd elbánunk mi velük. De el ám, 
hamarosan. A szép szó nem ér itt semmit 
Ezekkel nem lehet és nem érdemes disku
rálni, csak a puskacsőveken keresztül. Egy jó 
sor tüz jobban rendre taurja őket, mint ezer 
szép beszéd, amelyben ígérünk nekik mindent 

— Vér, mindig csak vér — szólalt meg 
a bíró. 

— Persze, hogy vérnek kell folyni I 
Egyedül az használ! Sokkal okosabb lenne, 
ha ti azzal- a sok gazemberetekkél sommásan 
bánnátok el. Vagy talán az használ, ha tiz, 
busz évre becsuktok valakit kényelmes bör
tönbe, ahol pompás fürdőszobák is vannak, 
meg ahol a gazemberek ebédhez almát is 
kapnak, hogy becses gyomrokat valahogy el 
ne rontsák! Akasztófát, meg virgácsot nekik, 
nem a lmát 

— Jó, jó, lehet, hogy a gazemberekkel 
szemben csakugyan tul humánusak vagyunk 
de hát a szegény munkásember csak más el-' 
bírálás alá esik? 

— Eh ez is gazember. Ha (el akarja 
forgatni a meglevő, jó társadalmi rendet 

— Csakhogy a megélhetéshez minden
kinek joga van, aki dolgozni tud és dolgozni 
akar és ebből kifolyólag ahhoz is joga van, 
hogy a társadalmi rendet ugy igyekezzék meg
változtatni, hogy neki is jusson legalább min
den nap száraz kenyérre valója Ami pedig a 
•meglevő, jó« társadalmi rendet illeti; hát es 
nem jó, ha a munkabíró, embernek nem ké
pes a minimális megélhetést sem biztosi tani 

— Sok az ember, már csak azért sem 
ártana alaposan elbánni velők. 

— Elsősorban fel kellene őket világosí
tani, hogy nem a fizikai munkás a nyomo-

at.tmne^ 
mi vágyunk a nyoi^oroltafc^afcíeellemi 

munkás az igazi proletár, ezt kellene a fejükbe 
verni, hogy minket ne irigyeljenek, de legfel
jebb sajnáljanak, mert az igazi nyomorúsá
got valóban nem a kék munkászubbony ta- , 
karja, hanem a foltos, fényes szalonkábat 

— Se fenyegetés, se tanítás nem hasz
nál itt — mond a biró — a munkásember 
nyomorúságán ágy nem lehet segíteni. Persze; 

'•hogy rosszol van a földön fteoagja, bngr as 
•gyik ember száz iroronásAvacaffit fgyéfc 

-a- másiknak húsz fillér se jusson*' vacsorára 
de hát ez már igy van, ezen a bajon bajos 
segíteni akár fenyegetéssel, akár t i n i l i w l 
Legfeljebb, hogy irigyelhetjük a 
és sajnálhatjuk a szegényeket 

- . < f ? < 

m ;?t*S5f. 
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Igj történik aztán,"hogy mi, akik telje
sen áttudjuk érezni a szegény emberek nyo
morát, miután sem felesleges pénzzel nem 
rendelkezünk, amiből adhatnánk "nekik, sem 
gyárakkal, hol minőnek adhatnánk alkalmazást, 
de hát csak a szánalmat adhatjuk nekik. Az
zal pedig nem sokra mennek. Azt nem lehel 
aprópénzre felváltani, azon még csak egy fél
kiló kenyeret sem vehetnek. 

Van azután arra is eset, hogy még szá
nalmunkat se adhatjuk, mikor a kötelesség' 
azt parancsolja, hogy a szivünket hallgaitas
suk el s csak a rideg ténynek alapján mond
junk Ítéletet 

Hanem untat titeket— folytatta a bíró 
— elmondom egy szegény ördögnek a histó
riáját, akinek az esete eléggé-megvilágosítja 
azt, hogy az élet e szánalmas nyomorultjai
val szemben mennyire tehetetlenek vagyunit, 
mikor arról van szó, hogy megmentsük Okét 

Nem tudjuk Okét megmenteni, csak el
ítélni. És nincs is jogunk máshoz, ha csak 
nem akirunk lesujedni az emberi romlottság 
ama' végső lépcsőjére,amelyén ők állnak,vagyis 
ha kifogásolni merészeljük a meglevő állító
lag igen jó társadalmi rendet 

El kell Ítélni őket és legfeljebb az elité
lés után sajnálhatjuk meg őket: 

És nincs a világnak az a Shakespeare-je 
aki olyan drámaírói pontossággal tudná a 
hőseit odapörgetni a katasztrófa elé, mint 
ahogy ezek a szerencsétlenek ássák meg nap
nap után a maguk sírját, így van és nem 
lehet rajta segíteni. 

— Minek is segíteni — szólt közbe a 
katona. így is sokan vagyunk. Mi lenue, ha 
legalább fele az emberiségnek nem pusztulna 
ef gyorsan és biztosan. 

— De persze, te nem szeretnél az em
beriségnek ehhez a pusztuló feléhez tartozni 

— Nem, hanem akit Isten oda soroz 
be, az nyugodjék bele a változhatatlanba. 

Bele is nyugszik a legtöbb! És az ál
dozatok nagy része hidd el,valóságos hősies
séggel küzd, amíg bírja a küzdelmet Mi, 
akiket az élet kissé mégis elkényeztetett azt 
hiszem nagyon kevés ideig birnók ki ezt a 
napról-napra megújuló küzdést a létezésért; 
azt a küzdelmet az éhen hálás vagy a meg-
bolondulás ellen. No, ha nem akarok holmi 
általános doktrínákat fejtegetni előttetek. Csak 
egy szegény szerencsétlenről akarok elmondani 
egyet-mást, egy olyanról, akinek jó eleve meg 
volt irva, hogy az életben csúful el kel^ 

Az'*lafc*fai»«lr-T)ro4rt^ 
' a végzet tragédiájának utol kellett érni, el kel

lett buknia és nekünk kellett őt elbuktatnunk, 
— nekünk, akik sajnáltak, de hhtha rip'm le
hetett rajta segíteni. 

Ti talán el sem. hiszitek, hogy vannak 
becsületes gazemberek is, akiket szívből saj
nálnak és kikét mégis el kell Ítélnünk. Vala

mint azt is aligha hiszitek el, hogy néha az 
az elitélt nyomorait rab nemesebben gondolko
zik, mint egy csomó méltóságos, vagy ke
gyelmes ur. 

Az az elitéit rab is olyan volt, akiről 
beszélni akarok. 

Balázs Jánosnak hívták, valami fürész
gyárban volt alkalmazva; a gyár üzeme rossz 
volt, elbocsájtottak egy csomó munkást, köz
tük-ezt is. Napról-napra járfc az igazgató nya
kára, dé hiába volt 

Nem volt már betevő falatjak sem és 
ekkor elment utoljára s ekkor megint kiker
gették. 

Mikor kijött az igazgató szobájából, a 
mellette való szoba asztalán ott találta az 
igazgatóne^ranylancát Ellopfa7~megtalálták 
nála, nem is tagadott el semmit, elitéilék 6 
hónapra. — 

Azért loptam, hogy Ítéljenek el, — 
mondta a végtárgyalás befejeztével és azután 
mosolyogva jelentette ki, megnyugszik az íté
letben. 

Mosolygott a szegény emberek alatto
mos, ravasz s mégis kihivó mosolyával, mely
ből sokszor annyi gúnyt és megvetést lehet 
kiolvasni minden társadalmi rend és minden 
jókabátu uri ember iránt 

Én legalább ilyesmit olvastam ki a mo
solygásból, pedig hát ezt a mosolyt nem a 
megvetés kergette már akkor arra a fakult 
arcra, hanem a közel jövő biztos tudata 

Mosolygott rajta, hogy őt mi elitéltük, 
holott tudta, hogy másnapra oly szabad lesz, 
mint a legszabadabb madár, amely a felhők 
közfszárnyalhat 

Másnapra felakasztotta magát börtöné
ben, a pricscsen egy ceruzával irt levél he
vert Elég érdekes, mert őszinte. A halál előtt 
közvetlen nem igen szoktak hazudni. Itt a 
levél is, majd felolvasom. 

— Nem tudom miért, de hiszem, hogy 
a bíró urnák jó szive van. Egypár jó szavá
ból hiszem, hát azért kérem, tegyen valamit 
az én ittmaraduttjaimért: Az asszonyért meg 
a gyerekekért Szegény nyomorult porontyoki 
Földhöz kellett volna őket vagdosni, mikor 
megszülettek, de most már késő. Az ember 
buta és szereti a kölykeit, mint az állat 

Pedig az állatnak könnyebb a fiait meg
tartani, meg aztán azok hamarébb is szerez
nek maguknak is. 

Igaza volt annak a fekete kabátos urnák, 
hogy sok az ember, kevés a munka. És 

iJÁÍ-ábvVM a koldusok számát, de hat mikor 
szereti-, a-z ember a feleségét is, meg a poron
tyokat' is. . 

De azért mégis igaza volt annak a fe
kete kabátos urnák ebben a dologban is,meg 
abban is, hogy csúnyaság ellopni a másét 
Hát bizony csúnyaság, ha nincs az embernek 
szüksége a máséra. Ha nekem is tellett volna 
akkora láncra aminő neki fityegett a mellén, 

hát bizony én sem loptam-volná. Teltét adott 
volna az igazgató kenyeret, nem kellett volna 
a lánc, de igy kellett! 

Hej, tekintetes uram, nagy gyomoruság 
volt ez az én nyomorúságom. Munka nélkül, 
kenyér nélkül voltam és a doktor azt mondta, 
hogy a feleségem í>elehal a gyerekágyba, !.a 
nem táplálkozik jól és én kenyeret sem tud
tam neki szerezni. S megéreztem, hogy félre 
kell állni az útból: Már akkor megakartam 
magam ölni, de még egy próbát tettem. Nem 
sikerült, nem születtem tolvajnak, most hát 
meghalok értük. A halálom után bizonyára 
jók lesznek hozzájuk az emberek. Ne hagyja 
el őket tekintetes, uram, tegyen értük valamit i 
ha tehet. Én nem tehetek értük mást, mint 

. amit teszek . . . 
Szónélkül ültünk a levél felolvasása után. 

Mintha azok közül a rossz ortografiával meg
irt sorok közül a nyomorúság és az igazság 
szomorú hangulata szállt volna ki és üllépe-
dett volna le a leikeinken. . 

Végre is a katona szólalt meg először: 
— Gyáva volt! Nem tudott tovább har-

czolni. 
— Harcolni Wnnyü, de megszégyenítve 

tovább nyomorogni nehéz. 
— Az ember a családja iránt való kö

telességeit nem hanyagolhatja el. Élni kellett 
volna neki azoknak a kedvéért 

— "Frázis! Annak a szegény ördögnek 
igaza volt Ha kiszabadult volna, újra csak 
lopni kellett volna. Addig pedig a feleségét s 
a gyermekeit elvitte volna a nyomorúság. így 
meg azoknak legalább jó dolgok van. Az asz-
szonyt a kórházban ápolják és a gyerekek 
számára könyörületes emberek egész csomó 
pénzt raktak össze. Az esetet szépen megír
ták az újságok és mindenkit meghatott a tra
gédia. . -

Balázs János megtalálta az ő nyomorú
ságos életének a legjobb megoldását, magán 
is segített, meg az övéin is. És a szegény em
bereknek nem áll más eszköz rendelkezésére, 
mint a halál. Megszületik akarata ellenére, 
de legalább meghalhat, amikor akar. Ez az 
egy szabadsága van, egyéb ugy sincs. Szabad
ság a halálra. S az a gyáva, aki nem él ezzel 
a szabadsággal. 

Heti krónika. 
Felelős szerkesztőik távollétében, la-. 

Pál uerkesattacjalales 
Személy i k i i . Lázár Frigyes tábornok, 

lovassági felügyelő és Wittes s okkolgrádi 
| Jurics Belizár tábornok, dandárparancsnok 
I szeptember hó 5-én városunkba érkeztek - és 

6—7-én szemlét tartottak az itt gyakorlatozó 
7. honvédhuszár-ezred felett A tábornokok a 
legnagyobb megelégedésüket fejezték ki a ta
pasztaltak feleit 

B, Q B; A - f é 1 e meduoikai számológép mar kapható. 
Húszas kört számológép olvasó készülékkel . 20 kor. , I " kört számológép olvasó készülékkel . 20 kor. 

» » nélkül 15 kor. 
Százas, kört számológép, terület-számítás, tör-., 

tek szemléltetése,.olvasó készülék teljes fel-, 
szereléssel 40 kor. 

Megrendeléseket elfogad s a pénz előleges beküldése mellett, vagy utánvéttel szállít: Boda Béla tanitó, Rtgács (Zala 

Százas kört számológép törtekkel olvasó ké - . 
szülék nélkül . 85 kor. 

A húszas körű gép lábak nélkül is rendelhető (esetleg 
helyszűke miatt) s akkár a falra, táblára akasztható, 
vagy az asztalra állitható 
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Az e l ső plébános Dkkon. Az újonnan 
szervezett ukki plébániára, melyhez még R i -
gács és Megyer község fog tartozni, — báró 
Hornig, veszprémi püupők szept l é n , dr. OCTT Osll községében a minap roppant tűzvészedé 

igazgatót kinevezte Mihály, szemináriumi 
plébánosnak. 

Harcászati lövészet . A pápai 7-ik 
honvédhuszár-ezred szept 8-án Káld község 
határában a farkas-erdő mellett harcászati 
lörőgyakorlatot tartott éles töltényekkel. Utána 
az egész ezred táborozási gyakorlatot tartott, 
amely után, már késő este, visszatért János-
házára. 

Az Izr. finnepek. Csütörtök és pénteken 
lesz az izraeliták nagy ünnepe, ros. Haschjono, 

— ! az ojév kezdete. "Azon naptól kezdve 5670-et 
irna:, a világteremtésétől számítják az éveket. 

Vasúti s zerencsé t l enség . Majdnem ko
moly következményű baleset történt, a héten 
a karakói átjárónál. Egy tehervonat tolatása 
alatt elfeledték a sorompót lezárni s igy egy 
kocsi éppen akkor került a sínekre, amikora 
tolató mozdony arra haladt. A mozdony a 
kocsit feldöntötte^.és a .sínekről az árokba 
tolta. Ez volt a szerencséje a kocsiban ülő 
asszonynak, akinek igy az ijedtségen és egy
néhány apró horzsoláson kívül egyébb" baja 
nem történt. pályafelügyelőség figyelmét 
felhivjuk a fenlT esetre, nehogy egy ujabb 

• gondatlanság, feledékenység esetleg egy na
gyobb szerencsétlenségnek' legyen okozója. 

Kleptománia. Többszörös kihágás és 
lopás miatt büntetett .előéletű csavargó állt a 
kihágási bíró előtt, aki kérdi: 

— Volt már büntetve? 
— Igenis. 
— Mikor? 
— 1903-ban, lopásért. 
— Többször nem? 
— Igen. 1905-ben kétszer. 
— Hát még mikor? 
— 1907-ben ugyancsak lopásért. 
A kihágási biró mindezt jegyzőkönyvbe 

veszi és mikor a csavargót ki akarja vezet
tetni, amaz könyörögve mondja: 

— Egy alázatos kérésem volna, tekin
tetes biró ur. 

— Mi a z ? 
— Szíveskedjen megvizsgáltatni az or

vos úrral, vájjon nem-e szenved-k klepto-
mániában . . . 

Rövid Urak. Parisból írják, hogy 
Salimbini dr., a Pasztőr-intézet alkalmazottja, I 1 .1 
a kolera ellen szérumot é ^ j í 6 -anyagot 'la.-' 

y t f t a f c ^ ^ e j t e t h m á r y Giz*4táy**rigz3n>it 
Pécskán plébános. Most eltűnt és Győrből azt 
irta-Aradon lakó bátyjának, hogy soha sem 
tudják meg, hogy hol van. — Székelyudvar
helyen a 82. sz. gyalogezred alezredese, Nagy 
Rezső, hadgyakorlaton leesett a lóról és a 
tovább vágtató igyak kerekei alá került. Va
sárnap temették el. — Szicília egyik részé
ben heves ciklon, erre nagy felhőszakadás 
volt; a pusztulás borzasztó. — Kasain a 
rendőrorvosok a borkereskedőknél vizsgálatot 
tartottak, miközben Pafkovics D. Üzletiben 
109 üreg hamisított, mérgezett szeszes italt 
találtak. — A fővárosi mészárosok közt igen 
nagy a háborúság; két párt van és egyik a 
másikát agy. kanál vízben elemésztené. — 

.Megcáfolták azt a hírt, hogy a fcfcWovői 

tanítóképző-intézetet bezárják. — Blériot okt. 
17-én Budapestre jön, hogy a Vérmezőn 
repülőgépjén felszálljon. — Sopronmegyei 

lem volt; 36 lakóház, takarmány, gazdasági 
eszköz, szarvasmarha, sertés, .szárnyas állat 
stb. lett a tüz martalékává; gyermekek gyúj
tóval játszi ittak, ennek következtében támadt 
a tüz. — Székesfehérváron is borzasztó nagy 
tűz volt; a Kari-féle szeszgyár gyulladt ki,de 
a tűzoltók és 300 derék honvéd megjelentés 
a még nagyobb veszedelemnek elejét vette.— 
Abbáziában a magyar úszók győztek a 
versenyen. 

különös eseményt termelt a világnak. De a 
legújabb eset szinte páratlanul áll a nyílt-
terek elég változatos történetében. A minap 
jelelent meg az első nyilttér egyik szabadkai 
lapban: > 

Nyilttér. Azon hírekkel szemben, me
lyekkel Dalics Péter leányai a várost el
árasztják, hogy én valamelyiküknek megkér
tem volna a kezét, kijelentem, mindazokból 
egy szó sem igaz.. 

Vujkovics Péter. 

A válasz nem sokáig késett Csak ép 
addig, inig egy másik helyi lap megjelenhe
tett s leközölhette a feleletet ilyenképen: 

Nyilatkozat A nyiltterező Vujkovics 
Péternek azon kijelentését, mintha leányaim 
azzal dicsekednének, hogy ö valamelyiküket 
megkérette volna, a legszeintelenebb hazug
ságnak nyilvánítom, mert nem hiszem, hogy 
leányaim bármelyike kedvet kapna férjhez 
menni olyan .gyerekhez, aki a főnökénél rak
táron lévő zsebkendők közül a legtöbbet hasz
nál el orra tisztántartására. 

. — Didiét Péter. 

Tanítóvalasztis. Kis-Somlyón, szept 
13-án lesz a róm. kath. tauítoválasztás, egye
düli jelölt Pap Károly N.-köcski tanitó, aki
nek a megválasztása igy egyhangú lesz. 

A főváros léiéit* fogorvosi intézete,, 
mely az ismert szakember, dr. Batizfalvy 
István tanár, a műtőfogászat és műfogászat 
szakorvosának vezetése alatt áll, Budapest, 
Károly-körut 3. sz. alá e célra berendezett 
helyiségekbe helyeztetett á t Ezen az ország
ban páratlan, direkt Amerikából hozatott, fel* 
szereléssel és gépekkel berendezett intézet 
már több mint 100.000 fogbetegséget, vagy; 
foghiányt látott el sikeresen, a villamos át-

HÖStUT K a i n é t t l t A Bácska marsok I szürődtetési mód segítségével teljesen fájdal
matlanul. Az intézet élén álló kiváló vezető-
felügyelete és személyes közreműködése teljes-
garanciát nyújt az ott eszközölt fogoperációk 
és műfog pótlások sikeréért, melyért a vallás, 
és közoktatásügyi miniszter elismerése is k i 
tüntette. Ennek dacára árai mérsékeltek. Min
den felvilágosítás díjtalan.' Az intézet felszere
lése olyan, hogy vidékiek fél nap alatt meg
kaphatják bárminemű fogpótlásaikat Leve
lekre az intézet azonnal válaszol. • 

Kényelmes foglalkozás, nagy keretet 
mindenkinek. A mai nehéz megélhetési vi
szonyok közt is nagy és biztos napikeresetre 
tehetnek szert azok, akik kötőgépen dolgozni 
akarnak, amely a legkönnyebben kezelhető. 
A hírneves cég: a Magyar Slyria Kölőgépgyár, 
Budapest, Csengery-utca 54. g. minden ér

deklődőnek készséggel megküldi árjegyzékét, 
melyben egyúttal a tanítási utasítás is benn-
foglaltatik. E kötőgép különösen alkalmas 
leányiskolák részére, mert a növendékeket 
nemcsak a harisnyák, hanem az összes kö
tött áruk elkészítésire könnyen meg lehet 
tanítani é s igy hasznos keresetre kiképezni. 

x 

B o r - s p j t ó k 

javított kettős áttételű szerkezettel, kézi erőre 
releszzárral e l l á tva . 

s z ő l ő zuz ók, •• 
szoio-morzsolok, 

Gyümöícs-zuzók 
legújabb, l egtartósabb, valamint a legtöbb m i n ő s é g b e n , ezen-

k k ívül kü lönfé l e takarmány kész í tő g é p e k , sxecskavágók. répa-

vágók, dará lók , takarmány fflllesztöTt, valamint j á r g á n y o k *». 

k ö z l ó m ü v e k . 

EisenscWmmel Ferenc 
é t T á r a t 

gazd. gépgyára és vasöntődéjéből. 

Mefibuústé Unitalik és vi-
iioaUlárntitók kereti 

Központi elárnaltá.irodt. 

Milichar Ferenc, 
faterRidoH 

m/2 UweagatMST 
Árjegyzék ingyen ós bérmentve. 
- -

utánzatoktól óvakodjunk! 



* oldal Jánosháza és Vidéke 37. szám. 

Szerkesztői üzenetek. 
D. A. Rigdes. Cikkét egészjerjedelmé-

ben közöljük és elhallgatjuk a nevét, csak 
kérjük részletesen leírni a Mogerek és 
Nagyok esetét. Kommentárt mi füzünk hozzá, 
ha kell. -

T Babona-árak 
— 1909. szepL 7-én. — 

Snlzbergcr ItucTolf jelentése-szerint-

13-60 —70 korona. 
850 8 60 „ 

7-40 „ 
7-10 

Boza 
Rozs 
Árpa 
Zab 

p c S E H KÁLMÁN és FIA kész férfi és„gyermekniha 

nagy á r u h á z á b ó 1 
JÁNOSHÁZA, Fő-tér. (Vas-megye.) 

Bor, pezsgőhöz a legjobb ital. 
Magyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-n. 10. I 

Zeppelin a repülő gépjével meghódí
totta a világot, mi megnyertük a közönséget 
a szép és Ízléses kész férfi- és gyermekru
háinkkal. 35 ÖT óta áll u nn Cseh Kálmán 
ás Fia áruháza, az ott vásárolt ruhada
rab feltűnt az olcsóságáért, kitűnő minő
ségével és kifogástalan szabásával. 

Már raktáron van az ő s z i és téli 
idényre mindennemű öltöny, bundás-kabát, 
különféle szőrmékkel n. m. tigris, vadmacska, 
opozon, erdélyi, fekete és fehér bőrrel. 

Bundák: 70 K-tól felfelé, öltöny 14 K. 
Öelöllő: télikabát 20 K. Gyermek-kosztüm 
(téli) 4 K, kabát 7 K. 

Raktáron tartunk mindenféle honi, an
gol és francin szöveteket 

Kitűnő szabászt, kitűnő munkást tartunk, 
nehogy a közönség kénytelen legyen nagyobb 
városba menni. Minden 80 koronán felüli 
megrendelésnél egy életnagyságú fényképet 
ajándékozunk. Kívánatra mintagyüjteményünk-
kel házhoz is megyünk. — Számos megrende* 
lést kér CSEH KÁLMÁN 68 FIA 

> férfi-szabók. 

Szabadalm. 
féle teméSMtM 
v i r i i Mileanif 

Saját érdekében 

csak Bohn-íéle nagykik indai 
és zsombolyai 

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

csak a Bohn- fé l e 
cserép jutányos, szép és szakszerű 

fedőanyag. 

Tessék mintát és arjegyiéket kérni. 

Bohn -cserépgyár 
Zsombolyán. 

Hirdetésekfe^rttetllekJáiasházaés Vidéke kiaMiiTataMban. 
_ . . c 

Stock-Cognac Medicinal 
szavatolt valódi borpárlat 

gőzpároló telepéből 

E BARCOLA. E 

Egyedüli CognaG-gőzü^ ÜIHHH 

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. í 
• l a p h a t é Jánosházán: 

minden jcbb üzletben. 

, , . - - L 

Állandó nagy raktárt tartok építkezési cé
lokra és bármilyen cement munkához a leg-

m T J C S l N l P o f t l a n ? 
^ R o m á n c e m e n t b ő l 
valamint szántóföldek, kaszálók és szőlőhegyek 
jó karban tartásához 

= Sznpferfosalát Műtrágyát -~-
HHamfárta 1 ' « é d t e g g f f t L 

" i 

^.SINGEP SÁNDOR Jánosháza 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


