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Kiadja: a .Jánoshaza é s Vidéke 
lapkiadóvál lalat . 

Dr. MARTON ADOLF. 
felelős szerkesztő. 

KOVÁK PÁL 
szerkesztő 

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

Megjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sora 40 fillér Hirdetések meg

e g y e z é s szerint közöltetnek. 

Csak egy virágszálat! 
Halottak napja közeledése alkalmiból 

— !ra. gróf Vay Gáborné. 

Sokaknak közülünk bizonyára volt 
már alkalma egy J tüdővészes beteg 
lassú elhalását közelebbről is szemlélni. 
Nincs ennél szomorúbb és szánalomra 
méltóbb látvány és sajnos, a legtöbb 
áldozat a fiatal életek tömegéből kerül 
ki, azon tömegből, mely jogot és igényt 
tarthat az életre, annak minden teremtő 
alkotására és erejére — előtte állván 
egy emberélet egész jövője. Pedir- há
nyan vannak ók, akiket e kegyetlen 
betegség megfoszt ezen természeti jo
goktól — ezen természeti igényektől! 
Viruló fiatal leányok — gyakran a szü
lők egyetlen napfénye — elfonnyadnak, 
elhervadnak idó előtt és a halál fagyos 
lehellete megdermeszti bennök á tavasz 
virágfakadását! Lassú, gyötrő elhaláshoz 
vannak kárhoztatva fiatal családapák, 
kik a betegség magvát már is tovább 
hintették a jövő nemzedékbe! Hány 
menyasszonyt visznek esküvője helyett 

a temetőbe! hitvesek, anyák hányan — 
de hányan sorvadnak, pusztulnak el 
egymás után, anélkül, hogy az embe
riség nagy zöme, mely együttvéve,olyan 
óriási hatalmat képvisel, csak- egy vé
kony mentő - deszkát is nyújtana fe-
léjök! 

Napról-napra látjuk és halljuk,hogy 
hazánkban mennyire szaporodnak a 
szobrok. Majd minden hónapban, vala
melyik városban hnll le a lepel egy-
egy államférfiú, egy-egy költő, művész, 
hós, vagy kiváló gazdász ércbeöntött 
alakjáról! Mennyi arany, mennyi holt 
kapitális egy tömb rideg, hideg, néma 
ércbe öntvel Mennyi kegyelet, mennyi 
elismerés, egy bevégzett pályafutás, egy 
örökre kihűlt sziv, egy soha vissza nem 
térő szellem iránti Pedig az élet tovább 
forog; viszi, sodorja magával az uj erő
ket, sorvasztja, hervasztja őket mint 
őszi szél a növények leveleit s mind. 
sűrűbben takarja be az enyészet leplé
vel azokat, akik egészségért, erőért, 
életért kiálltának segélyt áz emberiség 
felé I 

A világon minden emberi alkotás, 
minden munka eredménye, mondhat
nám minden legkisebb tárgy további 
fentartásra szorul. Ha virágot ültetönk 
— gondozzuk is azt. Ápoljuk, öntöz
zük s ha sorvadni kezd, a napra visz-
szük, vagy ablakaink közé tesszük, 
hogy érje a világosság. Fáinkat nyes
sük, megtálcázrok, vadhajtásaikat el-
metszük, • a hernyóktól megtisztítjuk. 
Házunkat ha megrongálódott javítgatjuk, 
tatarozzuk; kertünk kerítését kifoltozzuk, 
jószágainkat minden nyavalyától óvjuk; 
ha ragály „üt ki valahol, beoltjuk őket s 
kiki módja szerint elkülöníti azokat! 
Megengedem, hogy mindennek rugója 
az egyéni haszonnak, az egyéni érdek-' 
nek kifolyása." De vájjon az összembe-
riség hasznára szánt áldozataink és fá
radozásaink nem-e érintik ugyancsak 
az egyesek érdekeit és nem-e kell te
hát kétszeres erővel közreműködnünk, 
hogy az nagyjában sértetlenül fenn 
álljon? 

. Az emberiség legóriásabb, legki
számíthatatlanabb kára pedig akkor is 

Halottak napján. 
Mint hervadó lomb hnll, pereg a fákról, 
Idővel mi is minden meghalunk. 
Hogy mindnyájunknaK egy, közös a sorsa 
Ez életben csak az á vigaszunk. 

par nap 
volna jobb e rövid-péJfér-

Megoldás. 
Irta: Péter Kronborg. 

A paplak olyan volt hosszura nyaló 
kertjével, mini egy oázis jQtlanti lapályon. 
Fehér épületét öreg, egyenes fák vették körül 
s fönn a haranglábról, a vörös tető alól, szép 

Békében, csendben járni meg nekünk? 

Szeretve egymást, örvendezni együtt. 
Megosztani — mi sokszor van « - bajunk. 
Hisz mindnyájunknak egy Isten az atyja, 
Akik élünk mind testvérek vagyunk. 

Az élet is szebb lenne békességben. 
Nyugodtabban'várnánk be a hálált, 
K i bennünket sem fog egykor kímélni, 
Ki előttünk már annyit lekaszált. 

Mert mindnyájunknak egy, közös a zorsa, 
Mert mindnyájan egy. testvérek vagyunk, 
Éljük hát békén, boldogságban együtt ~ 
Mi hátra van még •— egynehány napunk. 

Novdk Pál 

| W$mffB ara^JggBtdé^szCoidőmet m ~ J w U * 
szerettem, a lelkész legidősebb leányába, 
Kárenbe. 

Drága titkunkat senkinek sem árultuk 
| el, de megállapodtunk benne, hogy-egymásé 

leszünk. Jól emlékszem az utolsó estére, me
lyet együtt töltöttünk, kunt a lapályon, a 
naplementét nézve. A temetőhöz vezető me
nedékes.uton haladtunk. Sürü, fehér köd bo
rult az egész tájra, elmosta a tárgyak kor
vonalait és álomszerűvé tett mindent A leány 
megáll és én megfordultam, hogy bájos alak
ját jobban láthassam. 

Szőke haja göndörén simult halántékára, 
világ <s ruhája szinte szétfolyt a ködben. Föl

döntúli lénynek látszott e sajátszerű világítás
ban. Oly angyaltisztának és szelídnek láttam, 
hogy szinte más szférába képzeltem magam, 
hol emberi szemem előtt láthatatlan titkok 
bontakoznak ki. 

. — Milyen csendesség van itt I — súgta 
Karén boldogan. 

MutatóUját 
-j háborgassam e nyugodt éra' csendjét^ t*ha-

jolt, letört egy ágat á hangabokorról s kabá
tom ra tűzte: 

— Ezt az estét sohasem fogom elfelej
teni. Te se felejtsd el soha. Ez az este örökre 
összekötötte lelkünket 

Á karom után nyúlt és lassan, hallga
tagon visszatértünk. 

Másnap Koppenhágába kellett mennem. 
Kényelmes padlásszobámat szerettem, mert 
itt tudtam c?ak megpihenni s itt vo 
egyedül vakációbeli édes emlékeimmel. 

Egy este szokásom szerint ismét 
komnál ü'tem s álmodozva néztem ki rajta;-, 
Az óra tizet ütött és tompa hangja súgva 
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szeretteink sirhalmára viszünk, kevesebb 
virágból fonva, legyen a temetőben 
vagy a családi kriptában egy mécscsel 
kevesebb; a halottak iránti kegyeletet 
ez nem fogja csökkenti, de sót csak 
emelni fogja! A koszorúkból visszatar
tott virágszálakat és a kigyúlt temetők 
felmaradt mécseit pedig tegyük le a leg
nemesebb oltárok egyikére, az ember
szeretet oltárának zsámolyára, hogy 
virágerdó nőjjön körülötte s hogy soha 
el nem oltható máglyatüz élessze me
legével. 

Csak egy virágszálat, csak egy 
sírhant mécset kérek I 

Majd köny vagyon soron s ke-erü gyász 
De éles két szemed mindég vigyáz. 

' ott van, ha a fiatal éle' és inunk férők 
meddőn hevernek és idő előtt dűlnek 
ki csoportostul, tömegestül. Pedig meny
nyire módunkban volna ezt megakadá
lyozni ha egyöntetűen közreműködnénk 
abban, hogy a tüdővész rohamos ter
jedését megakasszuk I 

A Józseí Kir. Herceg Szanatórium . 
^ - i R f i R n ^ p r ^ ^

 ia i.fw. l |''.**r^f' 
' . . . . . . - I A csillag egy évszakba, hulldogál — 

most is, halottak napja elótt az ország 
közönségéhez — »Csak egy ^irág-
szá lérW! I A fecske, hogy mikor kel vándorútra, 

__ 1—Legyen az^akoszoru, metyet4"Mhtor ehyész a aola\ mindenkiTudjá;. 

A Z ifjúság s a bimbó ugy mosolyoghat, 
Hogy azt hihetnők, bájak nem foszolhat: 
Mindegy: a mosolyuk nem hat terád — 
Te be nem várod az érés korát! 

A falevél csak egy évszakba' sárgul, 

De minden évszak a tied, Halál! 

A halál évadja. 
Irta: Htatals Fali*, fordította: Ha dó Antal. 

A falevél csak egy évszakba' sárgul, 
Virágot egyszer fú a szél az ágrul, 
A csillag az évszakba' hulldogál — 
De minden évszak a tied, Halál! 

A nap dolognak van csak szánva s gondnak, 
Az esték víg családi körbe vonnak, 
Az éjnek adománya pihenés — 
Hatalmas Ur, te mindegyikben é lsz! 

És megvan ideje a röpke dalnak, 
l.akmározásnak, gyöngyöző italnak; 

Tudjuk mi korban szőkül a kalász, 
De sohse tudjak, ránk mikor találsz. 

Akkor, midőn a tavasz illatárja 
Élesztve leng a nyngvó ibolyára? 
Avagy ha lábunk holt nárciszt tipor? 
Ö egy évszakba' hal, mi bármikor! 

Ott vagy, hol orkán bőgve küzd az árral 
S hol edes dallam cseng a lége í áttal 
Ha békés otthonunkba' heverünk, 
S világi zajban is — ott vagy velünk! 

Ott vagy, hol ernyös-sátru hűs berekbe 
Barát baráttal társalog szeretve, 

j S hol szól a kürt, hol ellent ellen 01 
S a vas sok büszke főt a sírba küld. 

A falevél csak egy évszakba' sárgái, 
Virágot egyszer fú a szél az ágrul, 
A csillag egy évszakba' hulldogál — 
De minden évszak a tied, Halál ' 

Heti krónika. 
Kórelem. November hó 1-én uj előfize

tést nyitunk, ezért felkérjük azon t. előfizető
inket, akiknek a hó vé én az előfizetése le
járt, hogy a megújításról kellő időben gon
doskodjanak. — A helybeli előfizetőinkhez a 
lapkihordó nyugtát visz. A kiadóhivatal. 

A polgári kér estélye - az előjelekből 
ítélve szépen fog sikerülni. Már többen — 
köztük hölgyek is — megígérték részvételü
ket s most a kör ügy buzgó fiatalsága — h ö l 
gyekről lévén szó — már cigányzenéről is 
gondoskodott, hogy minél kellemesebbé.minéj 
emlékezetesebbé tegye a vendégek előtt - már 
az első felolvasó estét is. A nem körtagokat 
és azok családjait ez uton hívja meg a Pol
gári kör' elnöksége és^sz ivese iMfr-xz ' -aJka-
lomkor bárkit vendégül. 

• Botrány az utcán- cimü hirüi.kber. 
leírtuk június 25-én, hogy mire vetemedett 
felelős szerkesztőnkkel szemben egy jános
házai orthodox izr. tanitónak7~1Cemény bi-
monnak a felesége. Az esetet a jóizlésü kö
zönség megítéléseié bíztuk egyrészt, de a 
bíróság elé is vittük. Október 22-én volt Cell
dömölkön ez ügyben a tárgyalás. A tárgyalás 
folyamán ezen tanitó felesége azt hozta fel 
mentségül, hogy magára nézve sértőnek ta
lálta a >Jánpsháza és Vidéke* június 10-ik 
számában niegjelent »Elejtett beszédeket*. 
Azok az >elejtett beszédek* larkasmussal 
vannak Írva, javítani akarván a társadalom 
ferdeségeiL Ott leírtuk egy pöffeszkedő, de 
szegény bocher szomorú históriáját; Elégikus 
hangon mondtuk el a viszás helyzetét közsé
gében, hogy a családjának az eltartását a 
feleségére bizza, aki a szomszéd községbe jár 
kenyeret keresni. Felemiitettük a világ rossz 
nyelvét is, már azt is rebesgetik, hogy a szom
széd község földesurához jár — mulatni. 
Mentségül hozta még fel, hogy az urát a hí
ressé vált »pro domo«-ban a közönség elé 
vittük és az esküdtszék felmei tett, ami öt 
szintén bántotta. A bíróság 20 koronára ítélte, 
a költségek fizetésére s az Ítéletnek közzété
telére. Felelős szerkesztőnkre is 5 korona bír
ságot szabott a bíróság, mivel két 9 éves 
tanú azt igazolta, hogy mi ugy nyilatkoztunk: 
• olyan asszony, mint Kemény Simonné, az 
nem sérthet*. Ügyvédünk felebbezett az íté
let ellen. 

A leány ingatag. Eddig ugy szólt a 
nóta, hogy az asszony ingatag, de Kereszt-
turon Molnár Erzsi szerint a leány is. Németh 
István jánosházai őrsvezető udvarolgalott 
Molnár Erzsinek s egy szép -napon megkérte 

hatolt fal̂  hozzám. Gépiesen számoltam az 
ütéseket és egyszerre fényt láttam villanni 
Nem'tudtam a tekintetemet elfordítani róla. 
Egy fehér alak bámult be hozzám. 

— Karén! — kiáltottam — Karén! 
A fehér alak e pillanatban eltűnt. Halk 

harangszó érte fülemet, mely lassanként sza
vakká alakalt és egyszerre egész tisztán ki-

7m 
le szemem. Csak pár nappal aztán tudtam 
meg, hogy Karén éppen abban az időben, 
mikor én a jelentést láttam, meghalt, hirte
len, anélkül, hogy beteg lett volna. 
- - Tiz esztendő kellett hozzá, inig ifjúkori 
szerelmét annyira, amennyire elfelejtettem. 

Egyszer néhány barátommal kirándulást 
erveztünk. Este egy vidéki korcsmába értünk 
és ott akartunk aludni. A fMd.-zinti szobákat 
adták nekünk. Én nagyon fáradt voltam az 
egész napi hőségtől s kinyitottam az ablako
kat Elaludtam. Hirtelen halk zörej ébresztett 
fel. A gyér alkonyi világosságban Karén arcát 
álttam az ablakban, amint, a nyugvó-nap be

aranyozza sárga haját, .felakartam ugrani és 
hozzárohanni, de valami megbénított Mikor 
ismét magamhoz tértem, ágyban találtam 
magam s orvos volt mellettem. 

Ez a különös jelenség újból felszakította 
szivemnek félig behegedt sebét Akinek el
mondtam a történeteket azt állította, hogy 
csak álmodtam. Az orvos azt mondta, hogy J 

ej-azt az eeléís j tpfafcfffe éjjel tfÉMMJ^|*wmJjbogy többet kellene 
Összecsomagoltam a holmimat s elutaz

tam. Elmentem a jütlandi tapályra és beka
landoztam azt Karén sírját akartam látni 
tudni akartam, nem nyitotta-e azt fel valaki, 
mert érzem, hogy ez a bizonyosság megfogja 
nyugtatni idegeimet 

Meleg őszi este volt, amikor a temetőbe 
érkeztem. Ráakadtam a sírjára Egyszerre 
összerezzentem. 0 t jött, lent az uton, haján 
és arcán az akkori alkonyat pírjával, fehér 
ruhában, éppen, mint — akkor este. 

Nem emlékszem, hogy féltem-e V Csak 
azt tudom, hogy <J mozdulatlanul állt meg 
előttem és hogy én v.gyakozva nyújtottam 

karjaimat és súgva ejtettem ki nevét Egy 
halk kiáltás felelt rá és aztán tovább sietett 
Elvesztettem eszméletemet A lelkészlakba 
vittek es ott ápoltak. A lelkésznek megval
lottam ifjúkori szerelmünk történetét, elmond
tam neki a vendéglőben történt jelenetet, s 
hogy a jelenség a .temetőben megismétlődött 

antáziá erői vett a józan eszén 
— mondta aztán. Hála Isten, hogy hozzám 
került Itt még megmenekülhet Mert meg 
kell tudnia, hogy mindkét jelenséget az én 
legifjabb leányom idézte elő, aki Karenhez 
való csodálatos hasonlatossága által ijesztette 
meg Önt Akkoriban ő ép abban a faluban 
volt látogatóban és amikor hazajött sokat 
beszélt az ö n különös ma aviseletéről. . 

Hetekig maradtam a lelkészlakban. Mi
kor pedig eltávoztam onnan, meg voltam 
gyógyulva Megtaláltam azt a kapcsot, mely 
a Saulon elhunyt Karén lelkét összekötheti 
az enyémmel: nflfll vettem n fíbaztf olyan 
csodalatos mód' n hasruki Ujabb nővérét. 
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a kezét. A leány igent mondott A boldog- | 
ságtól sugárzó arccal adta Németh őrsvezető 
ismerőseinek tudomására azt a boldogító 
igent Az ember tervez, a csendőrségnél a 
kerület tervez. Piros pecsét alatt jött a pa
rancs, hogy Német őrsvezetőt átvezényelték-
egy másik őrsre. Parancs, parancs és a leg
közelebbi viszontlátásra vett bucsnt arájától 
ahbjjjtaji -reményben, .hojrv-e miniszteri enge
dély megérkezte ntán oltárhoz vezetheti azt, 
akivel megoszthatja életét Neheze:, várta az 
esküvő napját A b csuvétel után nemsokára 
egy más őrsvezetőt vitt a sors Molnárék há-

lioz Szekeres-Boldizsár személyében. Ez is 
udvarolt és megkérte a kezét A boldogító 
igen nem maradt el s lemondott az első vő
legényéről. Ilyen história nem ritka, de egy 
bajtárstól elvárhatja a bajtársa, hogy nem 
dolgozik ellene, ami a csendőrségre, erre á 
szép s mindenkor dicséretet érdemlő intéz
ményre, csak árnyékot vet 

- Csak egy szál virágot a tüdőbetegek
nek. Ez hallatszik holnap ezer meg ezer 
ajkról, mert az egész országban irgalomfillére
ket gyűjtenek a szegénysorsu tüdőbetegeknek. 
Az irgalmasságnak munkájában a m i várme
gyénk is kiveszi részét s már tegnap meg
indult a gyűjtés munkája. Az egyesület ada
kozásra való . fölhívásában ezeket mondja: 
Százával kopog ajtónkon az utolsó remény. 
Százával sereglenek' ajtónk elé a tüdőbetegek 
és esdeklé-ük megindító. Bágyadt, vértelen 
ajkukon az életért való sóvárgás tör ki ful
dokolva, szive!tépőeitr- Köztük több gyermek
kel megáldott apák, 'anyák kérik, segítsük 
életükhöz, gyógyíttassuk szanatóriumokban. S 
mi csak ugy tudjuk a halál jegyeseinek ezt 
a kérelmét teljesíteni, ha — mint a múltban I 

— ezer meg ezer jósziv ajánlja fel a halot
tak napja alkalmával a maga virágszálát a 
szegénysorsu tüdőbetegek megmentésére. — 
Az irgalom-adományokat első sorban arra 
használjuk föl, hogy minél több szegénysorra 
tüdőbeteget ingyen gyógyíttassunk már meg
levő szanatóriumunkban, részben arra, hogy 
az országban levő három tüdőbeteg-rendelő 
intézetünket fentartsuk, részben arra. hogy 
egy nj szanatórium építési alapját növeljük. 

— Ha minden siron egy virágszállal kevesebb 
lesz, ha minden siron egy mécsessel kevesebb 
ég, e hiányzó virágszálból, mécsvilágából pis
log föl egy halódó lélek és árvák, özvegyek 
bánatkönnyei ekként örömkönnyekké válnak. 
— Azért kéri bízó hittel minden nemes lélek 
irgalomadományát a József Kir. Herceg Sza
natórium -Kgyesület Budapest, VJ! Akárfa-nloa 

Parasrt'-'esz. E l s e m hinnénk, ha nem 

Magánosok elleni. erőszak büntette. 
Vendelpapi bucsut 'ünnepeltek . nzv. Bognár 
Józsefnénál vasárnap este. Éjfél után 1 óra
kor odamegy a mulatók közé Mészáros József, 
de kiutasították. Bosjzut lihegve ment felke
resni erre néhány - j ó barátját, névszerint: 
Rába Antal, Dobson Ferenc, Máté Gynla és 
Mészáros Endrét akik vasi apáttal lel fegyver
kezve éjfél után 2 órakor megrohanták Bog--
nárék házát. A zajra a mulatózok az ajtót 
nyomták belülről, hogy be ne mehessenek, a 
csatára kész csapat pedig kívülről. A kétol
dali nyomásnak engedett az ajtó és összetö
rött Csakhamar a csendörségre látottak se
gélyért, kik is hamarosan megjelentek és 
rendet csináltak. Az esetnek folytatása lesz a 

törvényszéknél. :— 

A Ü r e s komaint betiltják. A Welteo-
slein-féle szanatórium körül nagy herce-harca 
folyik még mindig. Legutóbb a belügyminisz
teriem közegészségügyi osztálya leiratot in
tézett a fővárosi hatósághoz, hogy a Wetten
stein által hirdetett comainnal való gyógyítást 
gátolja meu s a coraainnak, mint titkos szer
nek a használatát tiltsa be. A polgármester 
utasította a VI. kerületi elöljáróságot mint 
elsőfokú közegészségi hatóságot, hogy indítsa 
meg a Wettenstein-féle részvénytársaság el
len az eljárást. A VI. kerületi tisztiorvos vizs
gálatot tartott a Wettenstein-féle nyilvános 
ambulaloriumban és a vizsgálat eredményé
ről jelentést tett a felettes hatóságának. A VI. 
kerületi elöljáróság megindította az eljárást 
a Wettenstein-féle részvénytársaság és W i t 
tenstein dr. ellen. A inult héten volt a tár
gyalás, amelyet Eszlári Sándor VI. kerületi 
elöljáró vezetett és két napig tartó tárgya
lás után a Wetten-teín fele részvénytársasá
got 300 korona pénzbüntetésre esetleg 30 
napi elzárásra ítélte azért, mert engedély 
nélkül tart ambulatóriumol, Wettenstein Jó
zsef drt-t pedig titkos szernek a használatá
ért 5 napi, pénzbüntetésre át nem vál
toztatható, elzárásra és 100 korona pénzbün
tetésre, esetleg további 5 napi elzárásra ítélte. 
Az ítélet ellen fellebbeztek a főváros taná
csához, amely csütörtöki tanácsülésében fog
lalkozott az ügy gyei. Mi mar 2 év előtt vár
tak ezen szigorú eljárást a belügyminisztertől. 

A Ü s s é l mérlege. A hetivásár alkal
mával lobben panasszal jöttek hozzánk, hogy 
a vásártéri mérleg megbízhatatlan. Az egyik 
kifogásolta azt hogy az ő áruja 70 klgr. ott 
pedig 66 klgr., a másiknál 99 klgr. helyett 
101-et matatott, tehát egyszer kevesebb.más-
kor több. Azonnal lezárandó. Mig ki nem 
próbálják, a mérések beszOntetendők. 

jfiiiLü rtrn'iigyei nllónT birttikét'-e múlt évben par
cellázni kezdték. E birtok egy óriási részét a 

megbízható alsólendvai újságban olvastak j napokban Weisz Ede somogy-csurgói keres-
volna, hogy az ottani főszolgabíróhoz beálli- kedö egy millió koronáért megvette. Batthyány 
tott egy köiségbiró. Meghatalmazást kért, Ervin grófnak dergecsi birtokát, a mostani 
hogy a f Inba jövő cigányokat agyonlőhessek, bérlők Kohó Mór és társai megvették 1 mil-
Kije'lentették. hogy az ilyesmihez szívesen lió 400.000 koronáért és a birtok nagyrészét 
váltanának még fegy»erengedélyt. is, - parcellázzák. \ 

A morei hatása . Szép csendesen iddo
gált, vasárnap este Ballá.Sándor a Magdics
féle vendéglőben. A marci dolgozott, hát volt 
nagy zaj, lárma. Egyszercsak verekedni kezd 
Rába Antal, amit megakart akadályozni Ballá 
Sándor, felkelt az asztalától, hogy szétválassza 
a dulakodókat de vesztére tette, mert Rába 
felkapott erre egy üveg sótartót és ezzel agy 
vágta fejbe, hogy azonnal elöntötte a vér. Á 
kiállított orvosi látlelet szerint 9 napig gyó
gyuló sérülést okozott Folytatása lesz még a 
bíróságnál. 

i tóvárosi legelső fényképészeti és 
festésiét! •tiatésetérél. Általános feltűnést 
keltenek a fővárosban azok a gyönyörű, m ű 
vészi olajfestmények és krétarajzok, amelyek 
a > Rafael< fényképészeti és festészeti műín-
tézet műterméből (Budapest. VII. Rottenbiller 
utca 46J kerülnek ki. E műintézet nagy gond
dal és szigora pontossággal eszközli a vidéki 
megrendeléseket é s ennek köszönheti,' hogy 
immár az egész országban a legjobb hírnév
nek örvend. Dgy olajfestmények mint kréta
rajzok megrendelésénél elegendő a fénykép 
beküldése. Krétarajzok díszes paszpartnban 
már 6 koronától, színes, olaj vagy aquaret-
képek 10 koronától feljebb. Előzetes felvilá
gosítással és árjegyzékkel készséggel szolgál 
az intézet. Ajánljuk olvasóink figyelmébe • 
jóhirü műintézelet 

Női kalapokat a legutolsó fővárosi di
vat szerint, megfelelő szép és gondos kivitel
ben alakit és díszít Friedrich Mariska divat-
árusnő Budapest, VL VOrösmarty-ulca 73. A 
vidéki hölgyközönséget arra kéri ezen első-
ranga fővárosi divatárosuő, hogy alakítandó 
és díszítendő kalapjaikat postán küldjék be 
hozzá és azokat a legnagyobb megelégedésre' 
vadonat uj kalapokként nagyon olcsó mun
kadíj felszámításával szállítja vissza. Előzetes 
felvilágosítással is készséggel szolgál. 

A Rákóczi-üanep. A vármegye csütörtö
kön délelőtt fél 10 órakor rendkívüli közgyű
lést tart, amelyen leleplezik Rákóczi Ferenc 
arcképét, amelyei az alispán a vármegye 
nagyterme számára megfestetett. Az ünnep
ségre a megyebizotlság tagjain kívül a me
gyebeli egyházi állami és katonai hatóságok 
fejeit is meghívta az alispáni 
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STERN MÓR FIA 
hornyolt tetőcserép-gyiri Jinosháu. Számos 
levél és kitüntetés. Ál landóan kapható: I . retfltéfU 82 
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*. oldal. Jánosháza és Vidéke 44. s z á m . 

A reklám hatalma. Nálunk még a leg
több iparig niuc en tisztában a reklám nagy 
jelentősegével. Igen sok gyáros, és ip?ros 
ugyanis azt hiszi, hogy- a jó-bornak nem kell 
cégér, azaz ugy is boldogul, ha nem is veszi 
igénybe a sajtó hirdető tovatát. Pedig ez merő 
tévedés, mert akárhány gyáros létezéséről, uj 
találmányokról, eladó gépekről, álláskeresőkről 
csakis a lapok hirdetési rovata után szerez
hetnek tudomást azok, akik iránta érdeklőd
nek: Hogy mikrp gondolkodnak a külföldön a 
megfelelő reklámról, bizonyítja a'st . Luisi 
gabonatőzsdének az a tény, hpgykülön rek-
ámliilvatalt szervezett kebelében, melynek élére 
egy Ball nevü igazgatói, egy kiváló reklám-
szakférfiút állítottak és ennek egyetlen fela
data az; hogy ellenőrzi a tőzsdetagok reklám
jait. Ball figyelemmel fogja kisérni, hogy a 
tagok milyen szaklapokban és hogyan hirdet
nek és minden egyes tőzsdetagnak tanáccsal 
fog szolgálni arra nézve, hogyan lehet ügye
sen megfogalmazott és megfelelő szaklapban 
elhelyezett hirdetéssel forgalmat elérni. Érde
kes, hogy Ball 4000 dollár fizetést kap, ami 
a mi pénzünk szerint 20,000 koronának felel 
meg. Ennyire becsülik Amerikában.'a.re.klámot. 

Szerkesztői üzenetek. 
Qy. Keresztúr. Köszönjük; várjuk a 

folytatást. — Gr. Budapest. ' Ajánlatai oly 
feltételek mellett nem fogadhatjuk el. Az el
ismert jeles toll forgatóink itt is munkatársaink 
névszerint: Király--Sános. Weisz Salamon, 
Fehér István, Nóvák Pál (szerkesztő), tphát 
zavarba nem jöhetünk. : ' ••• -

t t U O E Z Z Ü K M E G A H Á Z I O R V O S T ! 

Gabona-árak 

- — 1909. okt. 27 én. — 1 

Salzberger Rudolf jelentése szerint : 

Buza 13-70—80 korona. 
Rozs - 915—-30 
Árpa ö*80— 90 
Zab 700—7-10 
Bab 10 — 1020 
Tengeri 6.2"—5tV 

pr. K i " l-gr. 

Erős hoMtal, irányzat tartott. 

K i a d ó 
/ • - * i * • / 

azonnal, egy nagy üzlethelyi
ség, lakással, JÁNOSHÁZÁN, 
a vásártéren, az újonnan épült 
— (Kovács-feje házban.) —r 
flOTeM. Trteflit&tf i t t tad 
lakó vendéglő., vagy a tulaj
donos Kovács szál lodás 
DEVECSERBEN (Nemzeti szálló.) 

CSEH KÁLMÁN és FIA kész férfi és gyermekruha 

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

Bar, pezsgőhöz a legjobb ital. 
Magyarországi lőraktár: Bpest, V. Zoltán -u. 10. 

Zeppelin a repülő gépjével meghódí
totta a világot, mi megnyertük a közönséget 
a szép és ízléses kész férfi- és gyermekru
háinkkal. 35 é v ota áll fenn Cseh Kálmán 
é s Fia a r u h á s a , az ott ~ vásárolt ruhada
rab feltűnt az o lcsóságáért , kitűnő minő
s é g é v e l és kifogástalan szabásával . 

Már raktáron van az ö 8 Z i e.s téli 
idényre mindennemű öltöny, bundás-kabát, 
különféle szőrmékkel u. m. tigris, vadmacska, 
opozon, erdélyi', fekete és fehér bőrrel. 

Bundák: 70 K-tólfelfelé,öltöny UK. 
Öelöltö: télikabát 20 K. Gyermek-kosztüm 
(téli) 4 K, kabát 7 f K . 

Raktáron tartunk mindenfele honi, an
gol és francin szövetéket. 

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

férfliiaKk. 

Hirdetések felvétetnek Jáaoshaza és Vidéke Madthivataiában. 

r Stock-Cognac Medicinái 
szavatolt valódi borpárlat . 

gőzpároló telepiből 

BARCOLA. E r E = 

EgyedüliCognac-gőzj^i Í I I P G Ü \ 

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 

Kapható Jántsnázáii: 

minden |rbu hz:e!t>ea. 

Ál landó nagy raktárt tartok ép í tkezés i c é 

lokra és bármilyen cement m u n k á h o z a leg 

S I N I P o r t l a n d 
¿ R o m á n c e m e n t b ő l 
valamint szántóföldek, kaszálók éssxolObcgyek 
jó karban tartásához 

! = Szopier^sziái M t r á g y é t = pie i f i 

„Hí ri a" 

SINGEP SÁNDOR 
— : ~ 

Nyomatolí Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában Celldömölk,. 


