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e g y e z é s szerint közöltetnek. 

Vitás árkok. 
Irta: Dr. Htrto i Adolf. 

Évről-évre, tavasztől-őszig, ősztől
tavaszig húzzák, halasztják a Dukai 
utcai árkok rendezését, a közlekedés, a 
közegészségügy hátrányára. Vitássá telt 
azon árkok rendezési költsége, hogy 
kit illet az? A megye a község terhére 
akarja rendezni,' a község a megyétől 
követeli, az .útadóból, amit fizet. Tár
gyalásokkal, fellebbezésekkel telik az 
idő, de azok az árkok csak ott táton-
ganak, ha pedig esőzések vannak, akkor 
van abban az utcában pocsolya, patak, 
folyó stb. A közlekedés csak csónakok
kal lehetséges. 

Ennek igy kell lenni, az a bizo
nyos burokratismus. ugy követeli. 

Az egészségügy, ez a mostoha 
gyermek, csak mostoha marad. Hiába 
számították ki az angolok az ember 
értékét pénzben kifejezve, nem gondol
nak arra. Nemzetgazdasági szempont
ból, az emberi erő mit képvisel szintén 
meg lett határozva, de ez is mellékes. 

Ma Berzsenyi'egyik ódájának be

kezdését igy módosíthatjuk: Minden 
állam talpköve a jó, egészségügy, ezt 

mutatja a tuberkulózis rombolása az 
országban. Azokból a virágszálakból 
nem kér a dukai-utca, ott á tuberkuló
zisnak nem lesz tanyája, csak gondos
kodjanak a pocsolyák elvezetéséről. Az 
a penetráns büz, ami ott gyakran érez
hető, a szerves anyagok rothadásit 
jelenti, ez fertőzi a levegőt, ez teszi a 
szervezet ellentálló képességét gyöngévé, 
ugy talál a tuberkulózis azon elgyen
gült szervezetben haja talajra. 

A dukai utcában a lakások ned
vesek, a szobalevegő nyirkos, igy lesz
nek a gyermekek ott scrophulisak, 
betegek. 

Egyszer már gyűléseztünk, irtunk 
eleget azon árkok miatt, az eredmény 
az, hogy a napokban itt tartózkodott 
Szombathelyről a kultúrmérnök és lejt
méréseket eszközölt. 

Újból előadtuk személyesen érvein
ket a község mellett. Kifejtettük, hogy 
az ut, az úttestből áll és a mellette 
levő árokból. 

Az árok rendeltetése: 1), hogy az 

uttestet elválassza szántóföldtől, a há
zaktól. 2), hogy az úttestről lefolyó 
vizet összegyűjtse. 3), hogy az árokban 
összegyülemlő vizet elvezesse. 

Az ut rendben tartásáért a község 
fizet átadót, hogy ebből fedezzék a ki
adásokat. 

•-— Az átadó a megyéé, tehát ha rossz 
az ut, a megye tartozik azt kijavíttatni 
és jó karban tartani. 

Ha a víz az árokban marad, az a 
viz egyrészt beszivárog az úttestbe, 
másrészt a hajszálcsövecskék törvényei-
nél.fogva a házak utcai falába. Az ut
testet a beszivárgott viz lazává teszi, igy 
könnyen romlik, gyakrabban kell feltöl
teni, gyakrabban kell javítgatni, mintha 
szárazan, szilárdan maradhat, agy több 
reá a munka, több pénzbe kerül. A 
lakások nedvesek, lakhatatlanok lesz
nek. Ebből önként következik, hogy 
azon árkok rendezése á megye kö
telessége. 

Egészségügyi szempontból már ége
tővé vált annak a rendezése. 

A mérnök kilátásba helyezte, majd 
elválik. 

/ 

Nehéz az élet. 
— • - — Keleti mese. — 

Mehetned sah-in-sah, a királyok királya, 
nyugtalanul járt fel s alá a dolgozó szobájá
ban. Nagyvezére Melhani, hallgatagon ölve az 
Íróasztalán, aggódó szemmel kisérte mozdula
tait, mert tudta, hogy . 

«+• <iua#s*í8!í'? - O C ^ ^ ^ i J c 
elve I sah nagyot sóhajtva-vetette le magát 

Bagdadból? — kérdezte a sah. Mar század
szor kérdezte és Melhani mindannyiszor ezt 
felelte: — Itt kell lennie minden pillanatban. 
— Minden pillanatban! — Mehemed őrjöngve 
pattant fel és elharapta hukájának borostyán-
szopokáját. — minden pillanatban! S én 
órák óta várók mar reá . . . órák óta? 

— Valami baj történhetett vele, óh vi
lág dísze és ragyogása — mondotta bátorta
lanul a nagyvezér s olyan szemmel nézett 
rája, mint a megvert kutya. 

•— Nem szabad bajnak történnie vele. 
Érted-e? Jaj neked!. 

— Sápadtan derengett már a reggel. A 

háztömegek bizonytalan körvonalakban váltak 
szét egymástól s a minaretek óriási ujakhoz 
hasonlóan meredtek a levegőbe. 

Melhani hallotta, hogyan_ kering a vér 
ereiben. Reszkető kézzel irt még egy levelet 
Farsz tartomány helytartójának. Az utcán 
hangok támadtak, egy szamár ordított, egy 
kakas kukorékolt, asszonyok rikácsoltak. A 

mény bankárhoz, Magdádba. Mehemednek 
pénzre volt szüksége s ha csak nem akarta 
zálogba tenni ékszereit az európai bankokban, 
Marpaszhoz kellett küldenie, aki ilyenkor bi
zonyos követelésekkel szokott előallani bízó-' 
nyos homályos üzleteket illetőleg, melyeket 
Lurísz tanban, vagy más valahol a határszélen 
szokott lebonyolítani. . . . A pénz, a p é n z . . . 
az ember már a saját alattvalóit sem szipo
lyozhatja ki, mert különben megtalálnak ijedni 
az idegen államok, hogy nekik már nem ma
rad semmi. Manapság nincs; nyugta már a 
fejedelemnek sem! Azelőtt csak méregről tu
dott a világ, de manapság már van bomba 

kinek biztos már és vannak európaiak 
az élete ?"2 - • ' : ' » ' ' 
" — És mintha végtelen messzeségbe 
hangzanék — egy dervis éneke ütötte meg 
Ittlét: Csak azért élünk, Ihogy elpusztuljunk.' 

• S reményünk a feltámadás!. 
A palota ablakai alatt néhány hangszer 

kornyikált. Nyers férfihangok énekeltek egy 
dalt a halálról é s a szerelemről. Mindig é s ~ 

minden zugból, ugrásra készen. 
— Nem, nemi — kiáltott fel a *sah. 

Nem akarok elpusztulni . . . nem akarok el
pusztulni? 

— Allahra és a szent Kalifára, mi tor
tént veled sahom? kérdezte Melhai szivszo- ' J 
rongó pillantást vetvén Mehemedre, ki eltor
zult arccal fordult a fal felé. 

— A rettegés bánt nagyvezér! Attól 
tartok, hogy Marpasz nem ad pénzt, 
nemrégiben nem hallgattam meg követeléseit 
Akkor aztán az európaiakhoz kell fogyamod-
nom. Melhani tovább irt. Mehemed pedig oda
lépett a kályhához és rágyújtott a vizi pipa. 
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Egy uj számológép. 
Az elemi népiskola egyik legfonto

sabb tantárgya, illetőleg azok közfii a 
legnagyobb gyakorlati értékű, a szám
tan. Benne valósul meg legjobban azon 
általános tanítási elv, hogy az iskola 
neveljen a mindennapi életre. 

^ y„ g j ^ m u i t ^ . ö .alapon való 
tatás az elismert legjobb módszer. Min
den tantárgynak meg vannak a maga 
különleges szemléltető eszközei, ame
lyen a tanítás eredményesebb, alaposabb 
tehet. A legfontosabb tantárgy, a szám
tan az egyedüli, amelyre nem mond
hatjuk el azt. Olyan számtani szemlél
tetési eszköz, vagy amint manapság 
nevezik,— számológép, — amely tel
jesen megfelel céljának jelenleg nincs. 
Tudja, ismeri e bajt minden tanférfiu 
és épen azért sokan próbálkoztak már 
e baj elhárítására, de mindezideig ered
ménytelenül. Boda Béla Rigácsi tanitó 

jára. Az ópiummal kevert dohány lecsillapí
totta. 

Kopogtattak a szoba nehéz vasajtaján. 
Melliani nehézkesen felállt és kinyitotta 

az ajtót. Ott állt a meghitt szolgák egyike 
és jelentette: 

— A Bagdadból érkezett ' gyorsfutár 
künn áll a kapu előtt. 

—i Tüstént jöjjön fel. 
— Néhány pillanat múlva, mig Méhe 

meg sah nyugtalanul és viharosan dobogó 
szívvel járt-kelt a szobában, belépett, mélyen 
hajlongva a futár, egy még ífju kurd tiszt és 
szótlanul átnyújtott a sahnak egy levelet. 

— Elmehetsz, de várj készen, ha ismét 
szükségem lesz rád. 

A sah reszkető kézzel bontotta fel a 
levelet. Melhani élesen figyelve nézett reá, 
hogy arcizmainak vonaglásából találhassa ki 
a tevéi tartalmát: Csak az állt benne: >Nem< 
8 egy szóval sem több, még csak egy árva 
névaláírás sem. Ezt kellett ma lenyelnie a 
királyok királyának I 

Mehemed sokkal gyengébb volt, sem
hogy dühös kiáltásra fakadhatott volna. Le
roskadt a kanapé párnájára és hangja tompa 
volt, amint így szólt:. — Most már 
csak az európaiaknál kell kopogtatnom 

vállalkozása, az előjelekből ítélve, végre 
talán sikerrel fog járni. Az általa ké
szítet' mechanikai számológép remél
hetőleg be fog válni s akkor a szám
tani oktatás eredményesebb, alaposabb 
lehet, r 

Boda számológépje kiválóan alkal
mas arra, hogy az összeadás és kivo-

(rretetét szemléltethessék "rajta. 
Az összeadandók és az összeg, a ki
sebbítendő, a kivonandó és a maradék 
mind-mind könnyen szemlélhetek, s a 

^%zemOnk~láttára végb^nénö müveletek 
pedig könnyen értbetők s éppen azért 
alaposan megtanulhatók. 

Már az osztásnál a művelet maga 
nem oly könnyen áttekinthető, mert az 
osztandó, az osztó és az eredmény 
képe mind egy csoportban vau, éppen 
ezért azoknak az elválasztása, illetőleg 
-megkülönböztetése már erős figyelmet, 
alapos vizsgálódást és sok értelmet igé
nyel. Legkevésbé áttekinthető a szor
zás művelete, mert ott a tényezők igen, 
de a szorzat egyáltalán nem ismerhető 
meg másként, mint a sok időt igénybe 
vevő összeszámlálás révén. Itt fet kell 
említeni, hogy az országos tanmer-
biráló bizottság éppen ellenkezőley a 
szorzást tartja á gépen legalkahna-
sabban szemléllietőnek. Az egyéni vé
lemény sokféle lehet.) 

Minden műveletet egyúttal és a 
szemléltetéssel egyidejűleg számképek
ben is bemutat a gép. 

Kétféle gépet készített a feltaláló. 
Egy 20-as számkörüt és egy 100-as 
számkörüt. 

Mindegyik géphez van egy 50 
cm.-res mérő rud illesztve, az esetleges 
méretek eszközölhetésére. A 100-as 
körű gépen szemléltethető még a törtek 
összeadása, kivonása, szorzása is. Már 
az osztás nem szemlélhető anélkül, 
hogy zavart ne okozna. Mert a tényle
ges eredmény és a szemléltetett ered
mény nem egyeznek meg. 

PL: ' / , :» / , = 3 1/,. Valójában igy 

Heti krónika. 

>. ^ S V O ^ L S ^t ki Bfelhani arcara. 
— Uram — szólalt meg aztán a nagy

vezér — megengeded-e, hogy én szolgáljak 
azzal a kölcsönnel, Mehemed riadtan nézett 

_ rá. .— T e ! — tört ki belőle aztán a szó 
- . v é g r e . Aztán erőltetve mosolygott .— Egy 

millióra van szükségem. — Megadhatom. 
Melhani az asztalhoz lépett és kiállított egy 
utalványt, mely ar angol bankra szólt. Szót
lanul nyújtotta át urának. Megmentőm vagy I 
— suttogta Mehemed és karjaiba zárta. 

De Melhani arcán mosoly röppent át, 
hiszen csak csekély részét adta vissza annak, 
melyet épp tőle lopott el. 

Személy i hír. Várady kultúrmérnök 
Szombathelyről csütörtökön városunkba érke
zett hogy a dukai-utcán lejtméretést eszkö
zöljön és a kápolna előtti híd átalakítását 
elrendelje. — -

Bonyodalom • tandijemelés körül . 
Napról-napra észrevehetjük a folyton fokozódó 
drágaságot ' e z é r t nem csodálkozhatunk azon, 
hogy az izr. hitközségi tagok tulmagasnak 
tartják az elemi iskolában az 50 koronás 
tandijat — és nem fizetnek. A hibás a dol 

Hosszú hallgatás következett csak a két i >• >•• . ' j — • a g " - " ' j T Í " 

már mindenesetre hiba. E nagy Gépen 
szemlélhető még. a területszámitás is 
100 dm. nagyságban* 

Boda számológépje a régiekhez 
hasonlítva, mindenesetre kiváló és nagy 

• segítségére fog válni minden tanítónak 
a számtani oktatásban. 

Kapható a feltalálónál (Ktgács 
Zalamegye), aki esetleges felvilágosítá
sokkal is szolgál az érdeklődőknek. 

—K. 

ban a képviselőtestület. Mnt halljak, az egész 
évben egy gyűlés sem volt határozatképes. 
Az alapszabályok. 26. §-a segítette ki a gyű
lés összehívóját, amely szerint, ha a 2-szori 
meghíváson sem jelennek meg a tagok kellő 
számban, akkor határozhatnak,, amit akarnak. 
A gyűlésen, sajnos az összehívón és jegyzőn 
kívül, néha egy tag szokott elkésve jelentkezni 
Ily körülmények közt nem csodálhatjuk, ha 
a tandijat ugy emelik, amint akarják. Meg
jegyzendő az is, hogy, akik emelték, azoknak 
nincs tanköteles gyermekük. Bátran állithat
juk, hogy, ha csak egynek is lenne, akkor 
meggondolták velna az emelést — A válasz
tók, most beláthatják, hogy kiket küldtek a 
képviselőtestületbe és azok mint felérnek 
meg a beléjük, helyezett bizalomnak s méltó-e 
arra a tisztségre? A kivetett tandíj igazság
talan, mert az iskolát nem azok tartják fenn, 
akik odaíratják be a gyermekeiket, hanem a 
hitközség. Ha pedig a hitközség, akkor járul
janak a hitközség tagjai iskolaadó címén az 
iskola fenntartásához. Igazságtalan azért is, 
mivel előfordulhat az az eset hogy egy j ó 
módú ember fiizethet csak tandijat a többi 
szegé.ny, (az ingyen népoktatásnál nem), igy 
ő fizessen egyedül annyit, amennyi az iskola 
fenntartásához szükséges, a rendes egyházi
adón kívül, legyen iskolaadó is és a gordiusi 
csomó meg van oldva. A káosz, amely kelet
kezett eloszlik, ha arányosan osztják el a ta
gok közt a terheket Egy hitközség vezetője 
legyen intelligens, eszes, tapintatos, körül
tekintő, akkor a felekezet bel békéjét nem za
varja meg Nem mindig igaz ám, hogy aki
nek az Isten hivatalt ad, ad hozzá észt is. 
— Leghelyesebb volna a megoldás,' ha az 
iskolát államosittatnak. - - • r 

Halálosát. Lövinger Hermán, volt 
E.-Hetyei lakos, ki széles körben nagy tiszte
letnek s szeretetnek örvendett, pénteken meg
halt Mindszenten. Főbírói engedéllyel vasár
nap temettek el, Jánosházán, nagy részvét 

szerkesztője s kiváló munkatársunk, az apó-"' 
sát .gyászolja. Mi is osztozkodunk munkatársunk fajdal mában. . 

Templomrablás. Szerdán reggelre az 
izr. templom perselyeit eddig ismeretlen tet
tesek kirabolták. A tolvajoknak nem volt 
szerencséjük, mert az egyik perselyből a mult 
héten vették ki a pénzt 17Ö koronát, a má
sikban pedig nem szokott sok lenni, ̂ esetleg 
UO—40 korona. A tettesek a viszonyokkal 
ismerősök lehettek, mert álkulcscsal nyitották 
ki az ajtót s hogy erről a gyanút eltereljék 
az ajtó mögé húztak két padot, mintha az 
ablakon másztak volna be. 
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A ceUdömölki vasnü baleset. Az 
Ostfiasszonyfa és Celldömölk állomások között 
történt vasúti szerencsétlenségről a Már. igaz
gatósága a következő hivatalos jelentést adta 
kii >F. é. október 16-án Celldömölk' és Ost
fiasszonyfa állomások között az 1388. számú 
tehervonat a 49. számú vonalőr előtt megál
lított 1312. számú vegyesvonatot utolérte és 
nekiment. Három utas és a vasúti személyzet 
közül " ü 1388. számn vonat mozdonyvezetője, 
fűtője és egy fékezője jelentéktelen sérülése
ket szenvedtek. Az 1388. számú vonat két 
mozdonya és hat kocsija, valamint az 1318. 
számn vonat két kocaija kisiklott. A baleset 

oka az volt, hogy az 1312. számú vonat a 
. pályaőr- téves hangjelzése miatt megállt és 

az .ezt követő tehervonat idejében meg nem 
* állhatott. A forgalmi akadály a vasárnapról 

hétfőre virradó éjjelre megszűnt. Szigorú vizs-
* gálát folyamatban.* 

Felhívás. Városunkban és megyénkben 
f s visszhangra talált a József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület felhívása. Hölgyeink 
most szervezkednek a vármegye alispánjának 
fölhívására s e hó 30-án irgalmas adományo
kat gyűjtenek a szegénysorán tüdőbetegek 
javára. Csak egy virágszálat! jelige alatt tör
ténik a gyűjtés. Az egyesület fölhívásában 
ezeket mondja: A haldoklók szólítanak. Le
gyen a sirok koszorúja egy virágszállal egy
szerűbb; égjen egy mécscsel a sírokon keve
sebb és ennek árából ki fog gyúlni egy pis
logó é le t Esdve kér az egyesület minden jó 
szivet, váltsa meg mindenki ezt a szent vámot 
nemzete dicsőségére, özvegyeknek, árváknak 
ügyefogyottaknak könnyei fölszáritására. Aki 
ezt megteszi, akinek szivében az irgalom ér
zete fölfakad, annak halottja tudni fog arról. 
Kegyeletünk szent, megtisztult, nemes tanúsí
tása lesz, ha egy újonnan létesítendő szegény-
sorsú tüdőbetegeket gyógyító oépszanatoriu-
mának építési tőkéje gyarapítására halottak 
napja alkalmából adományát eljuttatja. Ezt 
kéri az egyesület bízó hittel és reménységgel. 

Felolvasó est a Polgári körben. A 
; •—, Polgári kör október 31-én tartja első felol

vasó estélyét, amelyen Hegedűs Lajos a »Slöjd 
Svédországban* Címmel tudományos érteké--' 
Zést Nórák Pál pedig »Vallomás* cimmel 
egy novellát olvas fel. A felolvasó est, ame
lyen a kör szívesen, lát vendégül bárkit, fél 
8 órakor kezdődik a kör nagytermében. 

Egy takarókpénztár bukása. Déváról 
jelentik, hogy a petrozsényi hitelbank r. t. 
csődbe került s a csődeljárás során kitűnt, 
hogy .a közel 2 millió passzívával szemben 

-30 - 40 korona .aktivája-.y-M-.a banknak. 
-^•-s-ij^jerlseW'fletcrig^ okirat— 

hamisítás miatt (talán pinceváltó és jancsi
bankók is) vizsgálatot indítottak, mely sok 
terhelő bizonyítékot szolgáltatott a bűnös 
gazdálkodásra, A vizsgálóbíró az igazgatót 
letartóztatta. Védője a vádtanácshoz felebbe-
zett, ez azonban a letartóztatást jóváhagyta. 
Most sirhatnak és jajgathatnak a betevők az 
odaveszett pénzeikért. Az okos ember más 
fcárán-tamil, a szamára-magáértr- ^ 

Könnyen érthető. Mark Twain, az 
amerikaiak híres humoristája mindig szerepéi 
valamilyen jóízű, történetnek keretébén. -A 
humorista valamelyik nap az Őrültek házát 
látogatta meg. Az intézet igazgatója kisérte 
őt és készséggel szolgált felvilágosításokkal. 
Az egyik cellában töprengő arcú, komor né
zésű fiatalember tekintett mereven maga elé. 

— -Ez is örült? — kérdé Mark Twain. 
— Igen, — feleié az igazgató. Szegény 

megbolnndnlt, mart a leány, akit szeretett, 
hűtlenül elhagyta. 

A következő cellában rettenetes üvöltés 
hallatszott Egy. fiatalember járt-kelt a szo
bácskában, a haját tépte, kezeit tördelte és 
kétségbeesetten bömbölt ~ ' • ' . - - . ' • 

—~v——é ügy látszik, szól t Mark Twain az 
igazgatóhoz fordulva, ez komolyabb eset,- ez 
már egy dühöngő őrült Mi Vette el ennek az 
e s z é t ? "" 

_ Ez vette el feleségül azt a leányt, 
aki az előbbeni csöndes örült férfit hűtlenül 
elhagyta, — szólt komolyan az igazgató. 

A tapolcai biró. Tapolcán bírót válasz
tottak. A megtisztelt polgár azonban nem kért 
a hálátlan dicsőségből. Ezért lemondott A 
választást csakhamar megtartották, amikor 
Aranyodi János lett a biró. Az első válasz
táson 31 polgár jelent meg. A másodikon 
csak 17. >Igy néznek ki< Tapolcán a köz
ügyek! Kíváncsiak leszünk, itt hányan lesznek 
a biróválasztáson? , " Tó 'K 

A balatonvidéki vasnton október hó 
15-étöl Tapolcától Alsóőrsig és Veszprémtől 
Alsóőrsig egy-egy uj személyszállító vonat 
helyeztetik forgalomba. Az előbbi vonat T a 
polcáról délután 5 óra 16 perckor, az ntóbbi 
pedig Veszprémből este 6 óra 11 perckor fog 
indulni. Egyidejűleg, Vagyis október hó 15-től 
megszüntetnek a Tapolcáról délután 5 óra 1 
perckor és az este 7 óra 46 perckor Alsó-
őrsre, az Alsóőrsről este ti óra 42 perckor 
Balatonfüredre, — a Balatonfüredről este.7 
óra 17 perckor Alsóőrsre, — a Veszprémből 
délután 5 óra- 20 perckor Alsóőrsre és Alsó
örsről éjjel 10 óra -33 perckor Veszprémbe 
induló személyszállító vonat 

Fiatal zsebtolvaj. Sehujber Józsefné, 
jánosházai lakosnál levő Furics József lelenc, 
vasárnap a piacon csavargott, mikor is egy 
eddig ismeretlen asszony Zsebéből kilopta a 
pénzeserszényt A kis tolvaj a sok pénzzel 
bőkezűen bánt s a többi lelenctársainak cuk
rot, szőlőt stb. vásárolt Csakhamar hire fu
tott a gyerekek közt, h.ogy Furicsnak mily 
sok pénze van, Igy jutóit e z , a csendőrség* 
fülébe, akik elcsípték a kis. tolvajt s 7 K 70 
fillért még találtak,nála.,Az,.ismeretlen asz-
szonyt nyomozzák.Az ily züllött gyerekről az 
uí törvény gondoskodik, — tehát a ' menhely 
helyesen cselekednék, ha van tudománya ar
ról és elvitetné innét őket a javító-intézetbe. 
Az ily mételytől meg,kell szabadítani a többi 
gyerekeket A példa vonz. * • V~- * -*«r ; sf : 

Amputáltak, betegek figyelmébe I 
Rendkívül érdekes, dus tartalmú árjegyzékje 

kiadásában.'— E-jeles cég. mely tizedik. éve_ 
áll fenn, ezen árjegyzéket e lapra való hivat
kozás után, bárkinek ingyen és bérmentve, 
diszkréten megküldi. — Az árjegyzék kivona
tosan leírja az első segélyt, tartalmazza az 
összes betegápolási cikkek, sérvkötők, haskö- ' 
tők, gummiharisnyák s tb . -ára i t Úgyszintén 
bemutatja a műlábak, műkezek, műfüzők és 
az összes orthopaediai készülékeket ábrákban. 
Hygienikus különlegességekről külön szakasz 

felvéve. f g 

. Ai újsághírek szuggeszt iója . Hajós 
Lajos dr. egyetemi magántanár a >Jó Egész
ség* című orvosi folyóirat legutóbb megjelent 
számában az öngyilkosságok szaporodását 
nem kis részben az újságok rendőri híreinek,. 
a hírek szuggesztív hatásának tulajdonítja. 

— Egy cselédleányt — írja — hoz
tak be éjjel a kórházba, aki öngyilkossági 
célból marólúgot ivott Sok szenvedés után 
amidőn reáköszöntőtt a reggel, első kíván
sága volt, hogy megvegyék neki a krajcár 

van 

ros qjságokat Lázas türelmetlenséggel fu
totta át a lapokat és panaszos elégedetlen
séggel dobta félre, mivelhogy az ő drámája 
nem volt megemlítve egyik lapban sem. 
Ebből a kitörő elégedetlenségből arra lehet 
következtetni, hogy öngyilkos szándékában 
szerelmi bánatán felül nem kis része lehe
tett az újságban kiszerkesztés hiu. vágyá
nak. És ilyen eset nemcsak egy van. Igen 
sok lehet Talán olyan eset is előfordul, a 
hol a bánat egymagában nem is törné meg 
az édes é le t gyáva szeretetét, hanem szö
vetkezvén ilyetén dicsőségvágygyal, megtöri. 

A tudós idegorvos a lapok szerkesztői
hez fordul azzal a kérésével, hogy legalább 
azokat az öngyilkossági híreket hallgassák el, 
amelyek nem szenzációs természetűek. Azt 
hiszi, hogy ezzel a rendszabállyal csökken
teni lehetne valamelyest az öngyilkosságok 
számát Hát meglehet, bár korántsem egészen 
kétségtelen a dolog; 

Aktuális könyvtár egy még egészen uj, 
ismeretlen téren nyit Ösvényt Egy sajátságos 
irodalmi műfajt teremt meg. Beleveszi az 
irodalomba a művészi eszközökkel dolgozó 
aktualitás hatalmas erejét Havonkint megje
lenő kötetei egytől-egyig azt a célt szolgálják, 
hogy a köztéren forgó, az aktualitás előteré
ben álló kérdések, események, az emberiséget 
az országot érdeklő művészi, tudományos é s 
politikai problémák elsőrangú irodalmi művek 
formájában kerüljenek az,-olyásó kézébe. Most 
jelent meg e vállalat kiadásában: Repülőgép 
az Északi Sarkra, ára: 1 korona 50 fillér, 
megküldi a kiadóhivatal, Budapest, . Veres 
Pálné-utca 16. sz. Az Aktuális Könyvtárt 
Szomaházy István, a kitűnő író szerkeszti. 

Köszönetnyilvánítás. 
Tekintettel arra, hogy lehetetlen 

mindazon részvétnyilatkozatokra egyen
kint válaszolni, amelyekkel boldogult 
édes atyánknak elhunyta alkahnárajL 
bennünket felkerestek ös az elhunyta 
felett érzett ná$y fájdalmnlkat 'enffl? 
teni igyekeztek, ez uton mondunk őszinte 
köszönetet mindezeknek. ^ ' . ' « ¿ 9 -
''-.* Bpest, 1909. okt 21. . \ 

Dr. Birtítl 

WTlag.r : 
Ligeti OynU. 
' ' Parkas Samuié 

Baeoaa-árak ; 
—_1909. okt 20-án.,.— 

Salzberger Rudolf jelentése szerint: 
Buza 
Rozs 
Árpa 
Zab 
Bah -
Tengert 

13-70—1380 korona. 
9-25—9-30 „ 
6- 80—6-90 
7- 00— -
frOA-900 

pr. 100 k g r . ; ^ ; ^ ^ ^ . 
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hornyolt tetőcserép-gyára Jánosháza. SzAűrós-
levél é s k i tünte té s . Ál landóan kapható : I. rendti tégla 

35 •' ' ' U W P B l d - . I L 
Hornyolt tetőcserép: 
Apró tetőcserép: 40 „ 



*. oldal. Jánosháza és Vidéke 43. szám. 

IKÉRDEZZÜK. .MEG A HÁZIORVOST! 

15 rondorn 
Bor, pezsgőhöz a legjobb Ital .. 
Magyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-u. 10. 

Elejtett beszédek. 
A) Szervusz pajtás! 
B) Szervasz. 
A) Mit keressz itt? 
B) Pereskedem az örökség miatt 
A) Hallottad azt a nagy szerencsétlen

séget a városunkban? 
B) Nem. 

, A) Barátom, utálom a világot, manap-
„ ság mindenki erkölcsbiró akar lenni, még az 

is, akt nem él kenyérgondok kOzt 
B) Kérlek, ne morálisai, hanem vagy 

mondd el, vagy itt faképnél hagylak. 
A) FigyeU ide. A szomszéd falóból be

jött ide lakni egy volt orgazda, abban a re-
- menyben, hogy itt befogadják a társaságba és 

adja a bankot 
£ ) N o s ? v 
A) Nos., Nem fogadtuk be, hiába tola

kodott, hiába erőlködött A napokban alakuló 
gyűlése volt egy részvénytársaságnak, ahova 
ez az ipse mint igazgató szeretett volna be
jutni, jegyzett u 100 részvényt Korteskedett 
nagyban és ott egy fizetett embere feláll, dik-
cióz mellette erősen.hogy ilyen gazdag, olyan 
tekintélye van s mily kitűnő aqnisició a tár
saságra, ha beválasszák. 

Erre felkeltem é n ' é s előmutattam egy 
. információt róla, mely igy szól: Mint orgazda 

híres volt a falunkban. Ha valaki bukni akart 
a vidéken, hozzá szállították az árut ő ké
szítette elö a qukást Ha csődbe került valaki, 

6 volt az .egyeztető . . Ilyen előnevei vannak: 
•Hotig csaló . , . egyeztető . , •előkészitő.'. 

B) Mit törődöm én a más dolgával. 

A) Most jön a szomorú befejezés. Az 
illető erre hebegett, dadogott, majd beperlem 
monda stb, szóval nem választották be, ami
nek aznap híre futott a városban; egy kis 
szégyenérzete mégis lehetett, innét menekülni 
akart, a falujába nem akart visszatérni, mert 
örültek,-hogy. onnét"éljjoént Barátom, "a vő-* 
nat kerekei elé dobta magát. 

Hát nem szomorú eset ez? 
- B) Ma nekem, holnap neked; ilyen a sors 

K i a d ó 
azonnal, egy nagy üzlethelyi
ség, lakással, JÁNOSHÁZÁN, 
a vásártéren , az ú jonnan épül t 
— (Kovács- fé le* házban.) — 
B ő v e b b értesí tést ád a házban 
lakó v e n d é g l ő . , vagy a tulaj
donos Kovács s z á l l • dás 
DEVECSEBBEN (Nemzeti szálló.) 

Legalább 12 millió ember kezében fordul meg 1910-ben 

a „MAGYAR FÜRDŐKALAUZ" 
vasúton,, hajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő és nyaralóhelye
ken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél,1 orvosoknál, kaszinókban. Egyszóval min
denütt megtalálható — ezért a reklám terén nem mindenpap kínálkozó kedvező 

alkalom, az ezen nagyszabású munkában való hirdetés. 
A "Magyar Fürdőkalauz" IV. évfolyama 1910. január havában, tehát csak 

egyszer egy évben, szokatlanul díszes kiállításban, mint a Magyar Védőegyesület hi-
hivatalos közlönye jelenik meg hitelesen igazolandó huszonnégyezer példányban ingyen 
és bérmentve lesz szétkuldre. ••-

Ezen hézagpótló és nagy horderejű munkát egész éren át a nagyközönség 
milliói olvassák*; — a hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, amilyent semmiféle más 
reklám által nem érhet eh 

A „Magyar Fürdőkalauzában megjelent hirdetések egész éven át folyton 
szem előtt vannak és akaratlanul is szembeötlenek. 

A „Magyar Fürdőkalauz" olvasóközönsége vegyes, igy mindennemű áru
cikk hirdetésére kiválóan alkalmas. 

Busás kamatot hoz és országos reklámot idéz elő a „Magyar Furdőkali-
U"-ban megjelent minden hirdetés, mert a tapasztalat beigazolta, hogy az eredmény 
oly nagy volt, hogy a hirdetők önként újították meg hirdetési megbízásukat 

Hirdetési árak: * 
A hirdetések között: 
A szöveg alatt: 
A szöveg közötti színes mellékleten: 

V, V. s old. 
-/... -/... ' V . . . -/... m/m 

60-— 35 — 20-— 40-— kor. 
80 — 45 — 25 — 55 — • 
70"— 38 — 22— 45 — 

még jó helyet biztosithassunk. 

Telefon 173—17. 

.,MAGTAR FÜRDŐIALAÜZ" 

ERDŐS JÓZSEF 
Budaiéit, V L Eötvös-n. 36. I . 9. 

Hirdetések tít? : t » v * i * v : 

Stock-Cognac Medicinái 
szavatolt valódi borpárlat 

G A M I S Ó S S T Í Ü Í 

fözpároló telepéből 

= BARCOLA. E = E 
EajedfiíiCegnac-gőz^e tfljjidi 

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 
Kapható Jánesházán: 

minden Jcbb üzletben. 

Aüawió nagy raktárt tartok éprtkeséei cé
lokra és bárrm*yea cement m u n k á h o z a leg
jobb hírnévnek örvendő, k i tűnő m+nösegű 

St R o m á n c e m e n t b ő l 
valamint ^án4óáö*d«k, k a s s á t o k é s 

jó karban tartásához 

= Sznpierfass4át 
— — „ H u n g á r i a " 

i V -
SÍNGEP SÁNDOR 

Nyomatolt Dinkereve Nándor villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Czelldörnölk. 


