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Mindenkor hibáztatjuk, ha egy 
kis városban nincs kedélyes társasélet. 
A születés, a rang, a vallás ne ké
pezzen akadályt az emberek közt, mert 
mindenki elérheti azt a poziciút, amit 

«t az egyik vagy másik ember véletlenül 
betölt. Az egyéni érték legyen az az 
összekötő kapocs, legyen a vonzóerő a 
társadalom tagjai között. Ha sok he
lyen a társadalom augias istállójához 
hasonlít, Herkules módjára ki kell tisz
títani. Ha a férgese hullik, amit okkal
móddal előidézhetnek, megmarad az 
egészséges társadalom. A társadalom 
mételyeinek a kipusztitásához fogjanak 
vas akarattal a puritán emberek s célt 
érnek. 

Mily jól esik az embernek a fer
tőzött levegő után az a tiszta ózondus 
levegő! 

Vidéken nincsenek látványosságok, 
nincs szórakoztató hely, nincs más 
szórakozás, mint a társas együttlét. Jól 

esik az az élénk eszmecsere, a gondo
latok kicserélésé, természetes, hogy az 
emberi lelkület megköveteli az erköl
csileg tiszta és mocsoktalan jellemű, 
egyénekkel az érintkezést. Az élet ma
gában véve puszta, kietlen, sivár, . d e 
azt széppé, gyönyörteljessé varázsolni 
az ember maga és az embertársai 
vannak hivatva. Az ember, mint társas 
lény, érzi a szükségét a társaságnak, 
ha nincs, érzi annak a hiányát. 

Erkölcsi kötelessége minden em
bernek kiművelni magát ugy, hogy a 
társadalom hasznos tagja legyen. Aki 
ezen magaslatra nem emelkedik, az 
csak él napról-napra, de nem ember a 
szó igaz értelmében'véve. A társasélet 
fejlesztése az intelligens ember hiva
tása, kötelessége. Az intelligens ember 
lehet a nép vezetője, irányitója s ami 
fő, megtaníthatja arra is, hogyan kell 
szépen élni. Idealismns vezérelje az 
embert cselekedeteiben, akkor fárado
zása, munkálkodása nem lesz ered
ménytelen, hanem a nép boldogitására 
vezethet. 

A durva kőből a szobrász vésője 
alól, néha mily remekmű kerül ki! A 
gyémánt akkor lesz értékesebb, becse
sebb, ha a gyémántporral csiszoltatik! 

Sajnos azonban, hogy reáljr vilá
got látunk sokfelé. A mindennapi kenyér
kereset elfoglalja az embereket. A ne
héz megélhetés mellett, nagyok a mai 
kor igényei is. Az idealismusból nem 
lehet megélni, sok az eszkimó és ke
vés a fóka, igy mondják sokan. _ 

A szocialista is 8 órát akar dol
gozni és 8 órát a szórakozásra követel. 
Miért oktatják a szocialisták az elv
társaikat? Miért iparkodnak felvilágosí
tani őket? Nem azért, hogy legyen fo
galma az életről? Nem azért, hogy 
azok is gondolkodó lények legyenek? 

A legfőbb hiba azonban abban 
rejlik, hogy sok ember egoista, önző. 
A cél a vagyonszerzés, a meggazdago
dás lesz. A cél elérésében nem vezérli 
a társadalmi szabály, nem válogatja az 
eszközöket, mert nála cél, szentesíti az 
eszközt. A fő nála az, hogy elhará
csolja a szomszédja, avagy a felebarátja 

Menyasszonyo Í. 
Itta: Elza. 

Az egyik merészen öntudatos. Amióta 
karikagyűrűt visel az ujján, villogó szeme hiég 
kihívóbban néz szerte a világba; tartása 
feszesebb, járása ruganyosabb, büszkébb lett. 

beszWS \é' fiTOnaegf arnyalal 
vakmerőbb, provokálóbb volna. 

A másik csöndesen mosolygó. Mintha 
elveszített volna önmagából valamit; a mo
solya álmodozó lett, a nézése lágyan, félén
ken simogató—Kerüli az embereket 3 közöm
bös'' síeléssel surran az utcákon végig. Feszé
lyezi az emberek köszönése; a beszéde szó
rakozott és nyugtalan. . . Meglátszik rajta, 
ha egyedül van,» hogy valaki hiányzik mellőle. 
Valaki, aki lelkével összefonta lelkét, akihez 
hozzákapcsolódott minden gondolata, aki nél
kül réveteg és bizonytalan egész egyénisége. 

— A vőlegényem Kairóba visz nászutna I 
— meséli büszkén az első. A legelőkelőbb 

hotelekbe fogunk szállni és a legelegánsabb 
table d' hoteokon fogunk részt venni! Mi a 
ti tervetek? 

— J u d j a Isten! Mi oda megyünk, ahol 
elrejtőzhetünk majd emberek elől. Hiszen mi 
nem vágyunk már senki, semmi otán I 

— A vőlegényem három levelet is ir 
nekem.naponta, két kertész-üzletben abonált; 

• a r ^ ^ M ^ ^ v ^ 
mózák, szegfűk virítanak minden sarokban. 

Meg aztán Kngler a mindennapi kenye
rem. És mennyi ajándékot kapok! 

» Villogó szeme kihívóan mélyed a má
sikéba, mintha azt kérdezné: Nem irigyelsz? 

A másik nem felel szóval, de a mosolya, 
az az álmodozó, gyöngéd, boldog mosoly olyan 
világosan mondja: az éá vőlegényem szeret 
engem 1 Ennél többet nem adhat nekem és 
ennél többet nem kívánok tőle. Elhalmoz 
szeretetével a világ minden virágánál poeti-
kusabban, a világ minden édességénél édes
sebben. Azt gondolod, hogy ellehet ezt be
szélni szóval? Azt gondolod, hogy megérte
néd valaha, amit "az én szivem érez? 

Az első hátraveti magát kényelmes 
karosszékében és tovább beszél: 

— Hat szobás lakást bérellünk. Inast 
is fogok tartani. A bútoraim pompásak lesz
nek. Lesz egy külön bohém szobám, bohém 
zsurokat fogok rendezni. Szerepet akarok, vinni 
a társaságban. Akarom, hogy beszéljenek az 
ötleteimről, a j c a r q m , ^ X f J ^ f í ^ t í & ^ i É K i s 
jaá l e i f t í W p K ^ V o W ^ 
szabad leszek, ha férjhez megyek. Akkor 
fogok csak elkezdeni élni igazán. Páholyom 
lesz a színházban. Jönni-menni és élni akarok. 
Lesz ékszerem. A toilettjeimet Bécsből hoza
tom. Irigyelni és bámulni fog mindenki! 
Szólj te is valamit már jövendő terveidről. 
Mondd, tnl fogsz szárnyalni engem? 

Akkor a másik előrehajlik kissé é s 
beszélni kezd: 

— Mit törődöm én a világ minden la-
| kásával, minden bútorával? Ahova ő megy, 

oda megyek én is. Ahogy 0 fog ölni, agy 
'fogok élni én is. Miért kellene nekem a z a j , . 
a társaság? Az én világom az ő otthona less. 

"Mindén tehetségem, minden ötletem nek-
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elől a/l."amire annak szüksége lenne, 
de ő azzal csak gazdagabb akar lenni. 

Pénzsóvár, kapzsi, haszonleső, nem 
lehel a társadalom hasznos tagja. És 
mégis befogadják őket. Nem nézik azt, 
vájjon sok-in a rablóvilágban meg nem 
engedhető módon csaltak, fosztogattak-e? 
Nem nézik azt, vájjon mily uton sze
rezték a vagyonukat? Nem kérdezik 
azt, vájjon hányszor nyilt ki a szá
mukra a börtön ajtaja gonosz cseleke
deteikért, de a ravaszságuk folytán ki
menekültek ? Az a fő, kiuek a zsebé
ben van több pénz ma. Ily körülmé
nyek, ily viszonyok közt nem csoda, 
ha Igazi társadalmi életről nem lehet szó. 

Purifikálni lehet mindenütt. Az 
Isten Sodomát ésGomorát nem pusz
títja el, ha csak egy tisztességes ember 
akad. Egyesüljenek azok, akik az em
ber egyéni értékét nézik s többre be
csülik azt, aki tisztességes uton keresi 
a kenyerét s van lelki és szellemi mű-
veltsége, mint azt, aki gálád, aljas 

"Utón, szemfényvesztéssel, schwindlivel 
harácsolja a vagyonát össze, hogy a 
pénzzel szerezzen barátokat s a pénz
zel némítsa el ellenségeit. Az ily mé
telyektől meg kell menteni a társadal
mat, csak igy lehet augias -istállóját ki
tisztítani. Az ilyenek a legkedvesebbjü
ket is a piacra dobják, csak az aranya
kat áliithassák az élére s dicsekedve 
mutogathassák másoknak, hogy ime 
mily. jazdagok ők. 

Ezek a társadalom söpredékei, ezek 
ellen, cimmunisaljuk thagunkal. Egy 
vidéki ügyvéd igy beszélt Jánosházáról: 
»Egy felem peréhez tanúm kellett, azt 
kérdé tőlem, jó lesz-e ez vagy az (t. i. 
ember)? Ez B korona, az 7 korona". 
Nem az .elitélendő, aki 5 koronáért 
hamis tanuzásra bírható, hanem az 
megvetendő, aki hamis tanukat szerez 
arra, hogy a csalásait mint igazság 
tüntesse fel a bíróság előtt. 

Ez az erkölcsi, romlottságnak, az 
elposványosodásnak a jele. 

— A társadalom legyen az erkölcsök 
őre, csak bele kell nyúlni a darázs
fészekbe, a siker, biztos. 

»Dimidiunf Tacfipíjui bene coepit, 
habét*. 

Heti krónika. 

adom. Másuak, idegennek nincsen semmi jussa 
hozzá. A boldogságot ő fogja megteremteni 
és én fogom ragyogó tisztán megtartani. 
Olyan lesz az, mint a tiszta tükör. Sohasem 
lesz foltja, karcolása. A porszemtől is meg
óvom és belelehelem a lelkem, hogy őrökre 
az enyém legyen . . . Elhiszed, hogy nem 
vágyom semmi más után? Nem lehet azt 
megszerezni kincsekért sem . . . És aki meg
szerezte, az a szive és a lelke árán jutott 
hozzá. Milyen kicsi ár olyan nagy boldog
ságért! Látod, te, te majd szívesen cserélnél 
bárkivel, akinek drágább ékszerei, elegánsabb 

Nézd; ez a könny is a boldogság könnye . . . 
ide liullott a kezemre, olyan meleg és ugy 
melegít . . . 

A másiknak is. hullott szeméből egy 
könnycsepp a kezére, de az ugy égetett . . . 
Az nem a boldogság könnye volt! 

Megnyíltak az iskolák. A helybeli rom 
kath. elemi iskolában e hó 16., 17. és 18-á'n 
voltak a beiratások. K tanítás 20-án veszi 
kezdetét. A be nem iratkozott tankötelesek 
összeírását ugyancsak 20-án kezdi meg Nóvák 
Pál tanító. 

Tanitóválasztás . Kissomlyon e hó 13 án 
volt a kántortanító-választás, amikor—amint 
már előre is jeleztük — Papp Károlyt vá
lasztották meg egyhangúlag. Sok szerencsét 
és kitartást az uj állásban. . 

Közgyűlés . Jánosháza község őszi köz
gyűlése szept. hó 14-én-volt, raetyen a kép
viselőtestületi tagok rendkívül nagy számban 
jelentek meg. Napirendre volt tűzve a jövő 
évi költségvetés tárgyalása és egyéb indítvá
nyok. A kiadás 1910. évre 31028 K 94 fillér. 
Bevétel 20943 K. A hiányfedezet 10085 K 
94 fillér. Adóalap 30553 K . 33% pótadó ál
lapíttatott meg. Majd a következőket határoz
ták el: A vágóhíd átalakítása 5000 koronáért 
Perendí Endrére bízatott. A csendőrségi lak 
lánya építészeti bizottságába beválasztatott.: 
Németh János h. biró L Schlesinger Budolf, 
Mészáros Mihály (sümegi), Baráth István, 
Szabó Gábor, Zollner Béla. A hullaház fel
építése elrendeltetett. A községi közutak fel
ügyelőjévé Baráth István választatott meg. A 
községi elöljárók az éjjeli őr megváltása alól 

Polgár f ö t u i t é nyugdíjba megy. Meg
bízható helyről értesítenek bennünket arról, 
hogy Polgár főtanitó Jánosházán 43 évi taní
tóskodása után nyugdíjaztatása iránt megtette 
a kellő lépéseket. Lakását legközelebb Bpestre 

I teszi át. 

A telepfeJügyelók figyelmébe. Csak 
nem rég közöltük néhány lelenctartó asszony 
panaszát, hogy hat hónap óta nem kaptak a 
menhelytől egy fillért sem. Máig sem rendez
ték. Ez égbekiáltó botrány, sőt lelketlenség is. 
Azok a szegény asszonyok arra a pár fillérre 
reá vannak szorulva, ezért néhányan már 
kölesün is kértek, hol itt, hol olt, csak a 
náluk levő lelenCuek megadhassák a kellő 
táplálékot s az ne néjkülözzön. A szombat
helyi menhely igazgatója azt mondta, hogy 
szomorú példa Jánosháza, ahol mi az ember
szeretet cégére alatt lelénciskolát teremtettünk. 
Legalább vau iskola. Azok a szegény asszo
nyok meg is köszöni';, ha az emberszeretet 
cégére alatt megkapnák rendesen havonta azt 
a 8 koronát. Kívánatos volna megtudni, vájjon 
ki a hibás? Néhány asszony irt is a men
helybe a pénzért, de hiába. Kérdés az is, 
vájjon a pénz megjött-e a menhelyhez? Ha 
igen, akkor miért tartják vissza? Mit szólna 
az igazgató, ha 6 hónapig nem kapna fizetést? 
Néhány lelenctartó asszony nevét is felemlít
jük, akik" hat hónap óta kénytelenek ingyen 
tartani a menhelytől átvett gyermekeket. Tóth 
Antalné, Héricz Kárólyné, Trombitás Orzse , - -

Vas Mari, Óváriné, stb. Érdekes az is, hogy 
akárhányan a postát ostromolják, vájjon 
miért nem küldik már a menhelytől' a pénzt, 
minthogy a posta tehetne róla. Ugy-o szo
morú Jánosháza még e tekintetben is? 

A csendörlaktanya. Vasárnap délután 
volt a városházán az árlejtés a réjii vágó
hídnak csendőrlaktanyává való átalakítása 
miatt. A költségvetés 6200 koronáról szólt, 
Albert kőmives 4930 koronáért volna hajlandó 
az átalakítást eszközölni. A képviselőtestület 
még nem döntött, hogy kinek adja a mun
kálatokat. Gróf és Ki? építőmesterek 5400 
koronáért vállalkoznának. Perendi 4940 K-ért. 

Bleirot Budapesten. A La-Manche 
csatorna ifiétész átrepüToje7"a"VHag' összes 
arnoautáinák ünnepeltje, Blériot Félix jövő 
hó közepén Budapestre utazik és ott a Vér-
mezőn a szegénysorait tüdőbetegek emberba
ráti alapjának gyarapítására, felrepül. Az első 
hirre szokatlan nagy érdeklődés mutatkozik 
és ebben az érdeklődésben' természetesen vá
rosunk és vármegyénk intelligens közönsége 
is részt vesz és bizonyos, hogy október 17-én, 
aráikor a fölszállás napja van, városunkból és 
megyénkből igen sokan lesznek Budapesten. 
Az ünnepelt francia Párizsból egyenesen 
Budapestre utazik. Tartózkodása három napra 
van tervezve. Budapesten tartózkodása alatt 
Blériot a Vigadóban lelolvatjáaUit-iug tartani 

1 majd-meglátni a feltalálónak subtffis~ííeröp~^ 
lánját,. melylyel eredetileg a rheimsi repülő 
versenyeken is részt vett. Fővárosi tudósítónk 
azt az Ígéretet teszi, hogy Blériot budapesti r 
tartózkodásáról hosszasabban fog lapunkban 
beszámolni, amit örömmel adónk hírül olva
sóinknak. 

B 0 D A - f é l e mechanikai számológép már kapható. 

Á R A 
20 kor. 
15 kor. 

Húszas körű számológép olvasó, készülékkel 
» > » " » nélkül . 

Százas körű számológép terület-számítás, tör-'. 
tek szemléltetése, olvasó készülék.teljes fel-. 
szereléssel . '-. . . 4 0 kor. 

zázas körű számológép törtekkel olvasó ké
szülék nélkül 35 K O r i 

húszas körű gép lábak nélkül is rendelhető (esetleg 
helyszűke miatt) s akkár a falra, táblára akasztható, 
vagy. az asztalra állitható 

Megrendeléseket elfogad P a pént. előleges beküldése mellett, vagy utánvéttel sznllit: Boda Béla tanító, Rlgács (Zala m.) 

I 
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Tetteaért tolvaj. Kohn Karoly segédje 
kedden délután a kertjében sétált, mikor egy. 
bokor mellett egy csomó szappanra (ugy kö
rülbelül 30 klgr.) bukkant. A -segéd jelentést 
tett erről azonnal a főnökének, ki ezután a 
rendőrséghez fordult, hogy. puhatolják ki, 
vájjon ki vihette oda. A rendőrbiztos taná
csára Ott hagyták késő estélig, mikor is 
lesben állva várták, hogy ki jön azért a 
szappanért. Nem is vártak hiába, mert 8 óra 
tájban egy sötét alak jelentkezett, ki a szap
pant kezdte összenyaláboli.i. A rendőrök erre 
hozzámentek és Sebestyén Dénes jánosházai 
lakos személyében meglógták a tolvajt. A 
szegény ugy megijedt erre, hogy a rendőrök 
kérdéseire csak dadogott, de válaszolni nem 
tudott. Az eset folytatása a bíróságnál lesz. 

Boy érdekes párbaj. Nemrégen történt, 
hogy az egyik helybeli kávéházban két társa
ság mulatott. Hogy; hogynem egyszer csak az 
első társaság egyik tagja belekötött a második 
társaság egyik tagjába. .Szó szót követelt s 
mikor már a pörlekedés leghangosabb volt, 
akkor felállt az első társaság egyik tájija s 
oda lépve a másik társaság pörlekedő feléhez, 
ily hangzatos beszédbe kezdett: „Én K. J. 
tisztviselő ur vagyok. Ha Önnek az én barátom 
ellen 'valami kifogása van, akkor nevezzen 
megrkét egyént és én hajlandó vagyuk a ba
rátom és a magam társaságom nevében elég
tételt adni'. \ határozott fellépésre az eddig 
hangos fiatalember m.'glepőnyugalommal vá
laszolt : ,,Éii pedig V. 'A. vagyok, szintén uri 
ember, de nem párbajképes, így tehát Ünnel 
nem állhatok ki, de azért a kedves barátját 
pofon fogoip ütni''. Erre már aztán közbelepett 
a kávés és a jelenlevő vendégsereg hangos 
kacagása közepett azt indítványozta, l.ogy az 
ügyet egy-egy üveg pezsgő-U^tésével hajlandó 
elintézettnek nyilvánítani. És mivel könnyű a 
békát vízbe ugratni, tehát a felek csakhamar 
belenyugodtak az ügynek ilyetén való elinté
zésébe s mire a pezsgő ott habzott az asz
talon, addigra már szent volt a béké és biztos 
a kávés haszna. 

. A főváros legelső fogorvosi intézete, 
mely az ismert szakember, dr. Batafalvy 
István tanár, a müfogászat szakorvosának ve
zetése alatt áll, Budapest, Károly-körut 3. sz. 
alá 8 célra berendezett helyiségekbe helyez
tetett át. Ebben az országban páratlan, direkt 
Amerikából hozatott felszereléssel és gépekkel 
berendezett intézet már több mint 100,000 
fogbetegséget látott el sikeresen a villamos 
átszürődési mód segítségével, teljesen fájdal
matlanul ta inlártl sálén álló kiváló vezető 

lődőliek készséggel megküldi árjegyzékéi, '•• 
melyben egyúttal a tanítási ..utasítás is ben- ! 
foglaltatik. K köiőtép kJiuitösetJ, alkalmas j 
leányiskolák részére, mert- a növendékeket 
nemcsak a harisnyák, hamm az ősszel kötött 
áruk-elkészítésén'js könnyén meg lehet.tani-
tani és így hasznos keresetre kiképezni. 

Elejtett beszédek. 
A. Mn'rt sirsz barátom? '.<••• 
B. Van eszemben. Nevettem, kacagtam, 

ile ugy, hogy a könnyek kicsordullak a szé
niemből. 

A. Hadd ueve.-sek éri i-, mi történt?? 
B. Várj egy kicsit, meri nevetőgörcsöt 

kapok előre, ha eszembe jut a „dolog. 
A. l / i nem nevetek előre, inig el nem 

mond' I. 
B. Hát barátom, hahaha, nem tudom 

visszatartani a nevetest. 
Egy ismert hülye alakot láttunk az 

utcán sirni. — Küiülálljuk, nagy csoporuifu-
lás, —.g kérdeztük, miért - sir? — Mert a 
renoméinál akarják rontani. Kgy hang: Hisz 
annak a renoméját ronthatják le, akinek van, 
de magiinak nem is volt, maga szörnyszülött. 
Képzeld csak, erre az az alak elhallgat s 
kérdezi, iuazán . nem volt renomém ? Nem, .._ 
Akkor nem sírok, s fölszáiitá a könnyeit. T u tanac7ot. relteve persze, hogy kifizeti érte 
bolha, — hangzik erre H haltéi bői, nem szé 

— Hujahaj! Sőt csuha j J 
-i—UiU píKSze. Mit adjak iK-szegényeknek? 
—"Szegény családapa. 
— -Eg még a kisebbik baj; A nagyobbik 

bajt a feifodezök Csinálják. A Töhölöm nem 
tagit és azt állítja, hogy az "északi sarkot 
egyedül Couk fedezte fel, viszont az Ignác 
fiam egyszerűen s iniüeinek nevezi Cookot é s 
kizárólag Pearyt tartja a dicső.-éges felfede-

JJÉhelL Kzen aztán hajba kapnak és a békét 
en állítom helyre egy nádvesszővel. 

— Szegény családapa. 
— És a leleségem, Olyan tudomány-

szomjas nőt maga még nem látott Az is 
kinoz az é.-za i sarkkal. Ebed helyett az 
északi sarkot tálalja elébem. Tudományos 
alapon kívánja tőlem az északi s a i k megma
gyarázását ts kOlöjiösen az érdekli, milyen 
férfiak vannak az északi sarkon és van-e ne
kik feleségük? Tudja, ez az északi sark már 
a gyomromban van. — -

— Elhiszem. 
j — Alár a téboly kerülget. Csak legalább 

szenvedéseim közepette találnék valakit, aki 
megmagyarázná, hogy mi is az az^szaki sark. 

— Szégyelje magát, maga ezt nem 
tudja? •• ' 

— Talán maga tudja? 
— Az igazat, megvallva, én nem tudom. 

Dehát Önnek, m i n i jól neveli családapának 
ezt ludni kellene, külöjnben adhatok egy jó 

^ . ^ . ^ f M ^ tájam, ni mm+miJSm befrfetetlne1ri«WTrvanitjtnc 
—garanciát nyújt az ott eszközölt fogoperációk 

és miifog pótlások sikeréért, melyért a vallás 
és közoktatásügyi miniszter elismerése is ki ' 
tüntette.' Ennek dacára árai mérsékeltek. Min
den felvilágosítás díjtalan. Az intézet felsze
relése olyan, hogy vidékiek fél nap alatt 
megkaphatják bárminemő fogpótlásaikat Le
velekre az intézet azonnal válaszol. 

Kényelmes foglalkozás, nagy kereset 
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 : Magyar Styría Kötőgépgyár, 
Budapest, Csengery-utca 54/g. minden érdek-

gyenled magad? Mit? Ez Bothat a liires bur-
generális, aki most hadügyminiszter Trans-
valban? Ezt nem tűrjük, kiabálják, hogy a 
hires hadvezér egy ilyen alakhoz legyen ha
sonlítva. ' • . 

Üssetek, kiabálják, azt a.vén csalót. 
Kheiein, kbérem, mondja," hál bolha azaz 
szamár. Hogyne lelt volna renoméja, csak 
• le akarják rontani, azt kellett tolna mondania. 

A. Na igazán kacagni való. Neked nagy 
szerencséd van, én is szerettem volna szem 
fültanu lenni hozzá. 

luvke. 
* 

A „Köz|Mjnti"-káveházban—két ur a hét 
legaktuálisabb eseményéről, az északi sark 
felfedezéséről beszélt 

— — Mondhatom magának, hogy keserű 
napok virradtak reám. Készülök megőrülni. 

— Na, na. Azt ne tegye. 
— Az embernek megáll az esze. Most 

már ki fedezte fel, Cook, vagy Peary ? 
— Mit? 
— Az északi sarkot 
— Mit érdekli az magát? Én egészen 

jól érzem magam az északi sark nélkül is. 
Minek megy maga egészen az északi sarkig? 
Hát nincs nálunk elég sarok? Álljon ki egy 
sarokra és fütyülje el, hogy 

Londonban vannak sok szép utcák 
. És minden utcán sok — sarok 

És minden sarkon vannak házak 
hV minden házon .ablakok. 

' "feketémet 
— *Jó van. Kifizetem. 
• - Pesten rengeteg hordár áll — min

den sarkon'. Ha legközelebb lehnegy, kérdez
zen meg egyet Bizonyára útbaigazítják. 

— Ha magával sokáig csevegnék az 
északi sarkról, tényleg megöl ülnék. (Dühösen 
csörömpöl a .pincérnek' és kifheti a feketéket) 

tézte. 
— Könnyű "magának. Maga bátran vic

celhet, Maga egy kultúra-nélküli lény. Nálam 
azonban másként áll a dolog. Az én családom 
egy jól nevelt család, akit minden világszen
záció érdekel. Ha haza megyek, Töhötöm, a 
legnagyobb fiam azzal fogad: „Papa, papa, 
elolvastad? És mit szdfcz hozzá, mint szak
értő?" És nekem mindenhez hozzá kell szól
nom, mint szakértő. 

— Szegény apa. , u 
. — Igaza van. Én egy szegény apa va
gyok. Egy hét óta odahaza az északi sarkkal 
kínoznak. Honnan tudjam én azt, mi áz az 
északi sark ? Már mindennel Kirukkoltam. Be
adtam nekik, hogy azért bivják északi sarknak 
mert ott mindig éjszaka van és az emberek' 
folyton a sarkokon járnak. 

NYÍLT-TÉR. 
(E rovatl.au kftzlöttekért .a szerkesztőség frlrl.Wfrt 

••-.nem vállalj 

Tekintetes 
- Dr. Marton Adolf urnák 

Jánosháza. 
Mint az Ön megbízottjai, e hó ö - é a kelt 

levelűnkben felszólítottuk dr. Szenté János 
urat nyilatkozattételre arra vonatkozólag, hogy 
a „Vasvármegye" cimü lap szeptember 5-iki 
számában „Üldözik a lelenceket" cimü cikkben 
leközölt s néki tulajdonított valótlan állításokat 
magáénak vallja-e s értük a felelősséget vál
lalva, hajlando-e Önnek elégtételt adni. 

Dr. Szenté 'János ur levelűnket távollété 
miatt csak szepL 12 én kaphatta meg. 

Az ugyanakkor kelt levelében a fennt 
nevezett című cikkben Önről irt részt, teljes 
egészében saját véleményének ismeri el, de 
az elégtétel adását megtagadja, mindannak 
dacára, hogy levelében újra csak sérteget 

, MegbfraUsAuiknak eleget téye, az ö n 
)- t^zérőjjtz^_ögr»«»u luiugiasság szabályai 

Jánosháza, lOOO.'szept hó 13-án. 
Kitűnő !i ítélettel 

Nóvák Pál s. k. . • • . Stern Jenő s. k. 

Dr. Szenté János urnák 
a menhely igazgatója 

Szombathely. 
Egy úriembertől ha elégtételt kérnek, 

nem keres kifogást nem keres kibúvót, hanem 
azt mondja: „rendelkezésére állok". 

Ön éretlen gyerkőc módjára a besugások 
mögé rejtőzik, hogy elégtételadás alól kibúj
hasson. 

Meggyőződött arról, hogy igaz az, amit 
rólam felhoztak ? Kértem-e elégtételt é s kap
tam-e? A becsületbíróság mite való? 

Jánosháza, 1909. szept 13. _ 
Dr. Marim Adolf 

http://rovatl.au
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K É R D E Z Z Ü K MEG A HÁZIORVOST! 

K1 rondorfi 
Bor, pezsgőhöz a legjobb ital. | 

Magyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-O.10. j 

Korcsma 
jó forgalma, bérbe vagy 

megvételre, kerestetik. 

Ajánlatok „Vagyonos"' czim 

alatt a kiadóhivatalba kül

dendők. 

I * ^ ^ r 

Bor-spftók 
Gyümölcs-sajtók 

i um i i i M I I i i n i n i 9 

javított kettős áttételű szerkezettel, kézi erőre 
- . reteszzárral ellátva. 

s z ö l ö - z u z ó k , . 
H U P szölő-morzsolók, 

Gyümölcs-zuzók 
legújabb, legtartósabb, valamint a legiobb minőségben, ezen-

' kívül különféle takarmány készítő gépek, szecskavágók, répa-
vágók, darálók, takarmány fflllesztők, valamint járgányok és 
közlőmüvek. Központi elárusitó.iroda. 

Eisenschimmel Ferenc % Milichar Ferenc, 
Bacher Rudolf 

B é c s III 2 Löwengasse 37. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

és Társa 
•gazd. gépgyára és vasöntödéjéből. 

Megbízható képviselők és tfc 
sBontelérnsítók kerestetnek. 

o (o |u i o |o l c 
Utánzatoktól óvakodjunk! 

ra 

Saját érdekében 

Szatodalm. Bohn-
féle természete i 
vörös fedélcserép 

csak Bohn-féle n a g y k i k i n d a i 
• Í I í m • — i in — • 11M a r a t — 

és zsombolyai 
cserepet fogadjon el és utasítson rissza 
más silány minőségű cserépét, mert 

csak a B o h n fele 
cserép jutányos, szép és szakszerű 

íedöanyag. 
E B U H B B a P H B I s } 

Tessék mintát és árjegyiétet kérni. 

Bohn -cserép gyr 
Zsombolyán. 

Hirdetések felvétetnek Jánosháza és Vidéke kiadóhivatalában. 

Stock-Cognac Medicinal j 
i ' . szavatolt Jralódil 

C A M I S és STOCK 
gőzpároló telepéből 

= BARCOLA^ E 

m Egyeíüíi ConEas-gőzJ^l 

hivatalos vegyi ellenőrzés platt. 

Kapható Jancsimén; 

minden jíbh üzletben. 

" — 

Ál landó nagy raktárt.tartoképljkezfei c é - . i 

lókra é s bármilyen cement munkához a l.«g-'-. 

jobb h írnévnek ö r v e n d ő , k i tűnő m i n ő s é g ű 

B E O C S I N I P o r t l a n d ! 
É R o m á n c e m e n t b ő l 
valamint szántóföldek, kaszá lók é s s z ő l ő h e g y e k 

jó karnati t ar tás ihoz 

SÁNDOR " J á n o s h á z a 
Nyomatott-Dinkgrave Nándor villaiiyerőre berpndezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


