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

Megjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg

egyezés szerint közöltetnek. 

A sóhajok szigetén. 
Sóhajok szigete! . . . Szomorúan 

találó meghatározás. Elliz Izland szige
tét nevezték el ekként a kivándorló 
magyarok. És soha találóbb nevet, ahol 
már annyi könnye hullott a magyarnak. 

Bizony szomorú dolgok azok, amit 
most elfogunk mondani, de bennünket 
az az igaz, szent cél vezet, hogy fel
nyissuk polgártársaink szemét, hogy ne 
üljön fel könnyelműen a csábító ügy
nökök mézes-mázos szavának és ne 
hagyja el hazáját. 

AmerikaT" se fölig tejföl. Aki azt 
hiszi, hogy ott könnyű szerrel lehet 
garmadába gyűjteni a teméntelen sok 
dollárt, az ugyan ' alaposan csalódik! 
Százszorta többet kell ott dolgozni,mint 
nálunk s a gyárakban, vasgyárakban 
és kőfejtőkben a. halálnak ezer meg 
ezerféle neme leselkedik az ótt dolgozó 
munkásra. 

És tévedés azt hinni, hogy Ame
rikába oly könnyű bevándorolni. Mind 

több akadályt tesznek a bejutás előtt. 
Alig, hogy Elliz Izlandon kiköt a hajó, 
ott terem az orvos és sorra vizsgálja 
a kivándorlókat. Megnézi annak minden 
porcikáját, karját, lábát, szemét, fülét 
ugy, hogy katonasorozáskor se külön
ben. És jaj annak, akinek a legkisebb 
hibája van! Azt irgalom nélkül haza
küldik; nem törődve azzal, hogy az a 
szegény munkás talán kisded viskóját, 
vagy földjét adta el, hogy a hajójegyét 
megválthassa és Amerikába mehessen. 

Mert Amerikának dolgos, érős 
emberre van szüksége, akik nem dől
nek ki a mázsás terhek cipelésében, 
akiket nem bágyaszt el a perzselő for
róság. De akik gyenge, vézna testalka
túak, azokra ott nincs szükség, azokat 
azonnal visszaküldik hazájába. 

Számtalan ilyen eset fordult már 
elő Elliz Izlandon, de mindennapi do
log az is, mikor apró gyermekek sír
nak, esdekelnek, hogy szüleikhez jus
sanak. Ha a szülő nem kap hírt arról, 

hogy a gyermekét ismerősökkel utánuk 
küldik, akkor az történik; hogy az is
merősök megérkezvén, sietnek a sóha
jok szigetéről, de a gyerekeket nem 
engedik, ha csak a szülők értük nem 
jönnek és affendavit-ot nem adnak. Az 
állam mikor igy jár el, minden esetben 
attól fél, hogy. a gyermek szülei vagy 
hozzátartozói keresetképtelensége ese
tén az államnak kell eltartani—őketp-
azért be sem enyedi, hanem egyenesen 
küldik vissza őket. Mennyit sirtak.meny-
nyit könyörögtek a Tormási testvérek, 
akik kimentek ugyan Amerikába, de a 
kivándorlási hatóság kiskorúságuk miatt 
hazaküldte őket. 

A sóhajok szigetén állandóan ezer 
és ezer ember van. És minden hajóval 
kény szerűt ra küldik a kövér reménysé
gekkel Amerikába vándorlókat. Képzel
hetni mily érzés az, mikor otthon el
kótyavetyélte a maga kis vagyonkáját.' 
Megszenvedett, kiköltekezett az* nton s 
aztán a vége az, hogy mégegyszer kell 

Az agglegényekről. 
Abban kQlömböznek a vén leányoktól, 

hogy nem annyira nevetségesek, mint szá
nandók, s mig azok az eltévesztett életcél 
szomorú jelenségei, kik mint a síremlékek 
fájó melancholiával emlékeztetnek vissza az 
elmúltra a .voltrac, s ezek egy elrontott élet 

' szomorú maradványaikép tűnnek elénk, kiknek 
r ^ y ^ j á t á s a -*&*m*pmsq*&9 ) k i s e a e ' l e h e n , ^ f yaaabb, 

a kérdést idézi fel bennünk, mért van. ez igy, J 

mikor másként is lehetett volna? 

Minden agglegényben van annyi büszke
ség, hogy eltagadja afeletti megbánását, hogy 

_ agglegény maradt; mindegyik kígyót, békát 
nevet a 

boldog 
A 

kiállt a házas életre s kárörvendve 
markába ha látja, hogy valamelyik 
férjnek hitt barátját megcsalta a 

ább int ézménynek tartja a házasságot, 
s ezzel igazolva az önmaga bölcsességét, mely 
ezt az ostobaságot kikerültette .'félé. Három 
fajtájú agglegények vannak: Azok kiknek van 
szivök, de valamilyen akadály visszatartotta 

őket a nősüléstől. Azok, kik ezt csekély jöve
delmüknél fogva nem tehetik. S végül azok, 
kiknek nincs szivök, lelkük, mely fogékonnyá 
tehetné őket a jónak, szépnek felfogására, 
élvezésére, kiknek vastag hályog borítja sze
müket s igy nem látják a nemes eszményi 
törekvések idealizmusát, minden törekvések 
idealizmusát, minden tövekvések, erkölcsi 
magasztosán szép oldalát; az emberi lét ma-

t,i íBia3paérző>sziv végső tereld 
vését , : kik nem ismernek el más rendeltetest 
magukénak, minthogy az egyenlőség elvét 
annyira tökéletesítsék, hogy egy rangfokozatra 
sülyednek az allatokkal, elsajátítván azok 
ösztönszerű, öntudatlan életét, hogy minden 
este leigyák magokat, áldozva Bachnsnak, 
kábult fővel haza botorkálnak, hogy másnap 
reggel tompalt elmével ébredjenek a tegnapi 
nap ismétlésére. 

Ez az ő dicső életük, melynek minden 
célja ebben összpontosul. Az agglegények leg
gyakoribb példányai azok, kk csekély jöve
delmük miatt nem nősülhetnek meg. Ezek 

szelíd rezignációval tapodják az örömtelen 
utat, mely oly sok tövist teremt számokra. 
Monoton, sablon életet élnek, főleg az által 
érzik, hogy élnek, hogy szenvednek. 

Egyszer egy társaságban találkoztam 
egy igen kedves, rokonszenves agglegénynyel. 
Egész lénye maga volt a megtestesült jóság 
és kedélyesség. Igen csodálkoztam azon, hogy 

— Miért nem.nősült m e g ? . . . Kérdem 
kíváncsian. 

ö rám nézett hosszasan, mintha für
készni akarná indiscret kiváncsiságoin «kát. 
— Miért kérdi? . . . 

Mert agy gondolom, hegy boldoggá tu
dott volna tenni valakit Latom, hogy van e s t » 
ésszive s nem olyan rideg é s kedélytelén, mint 

. legtöbben a már nem fiatal nőtlenek közül. 
Szeretném tudni, ho; y az Ön, vagy más 

hibája, hogy nem értékesíttette a jó tulaj
donait? . . . 

A sors hibáját Felelte szomorúan, é le-
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megtenni a sorvasztó, gyötrő utat, 
amelynek olyan rettenetes, jelenségét 
-látja, hogy az „emberek megőszülnek, 
megőrülnek. Elborult elmével jönnek a 
partra, bambán, fénytelen, szemekkel, 
amelyből nem sóvárog már ki a kincs-

"azerzes "őrületes vágya, amely a rettt>-
netes~8orsnak ilyen fordulását, vészes
romlását okozta. 

Heti krónika. 
Halálozások. Nagj. József volt sárvári 

főbíró, a megye egyik kiváló tisztviselője, 
szombaton meghalt. Nagy Antal, a martonfai 
urodalom intézője öcscsét~"gyászoija az el
hunytban. — Noszlopi Nószlopy Sándor Vas
vármegye volt torvényhatósági bizottsági tagja, 
a kissomlyói ág. hitv. ev. egyházközség volt 
felügyelője, hétfőn meghalt Dukában. Teme
tése kedd^njlélntán fél 4 órakor ment végbe 
az: egész vidék intelligenciájának nagy rész
véte mellett. 

Eltűnt bécsi gyáros. A becsben meg
jelenő • Wiener Zeitung* vasárnapi számában 
közli, hogy Zollner Vilmos jánosh.ázai illető
ségű gyáros ellen, aki legutóbb Rotenthurm-
strassen lakott, — jelenleg tartózkodása is
meretlen — két per van folyaraatban.Zolhier-
nek vegyészeti gyára volt, de rövid idő előtt 
beszüntette az üzemét. Legutóbb a hitelezők 
igen szorongatták. Érdekes a dologban az, 
hogy mi azon bírt direkt Béc*hő! kaptuk 
mintegy figyelmeztetésül, hogy íme, akik oly 
nagy hangon irták, bogy sok a beteljük, sok 
a vasúti sínjük, lám lám azok is kenyérgou-
dok közt élnek. A tanulság ebből az, hogy: 
• okosan teszi sok ember, ha a sajal háza 
előtt söpör.- Most kértünk ujabb információt. 

Felolvasás a polgári-körben. Novem
ber hó 28-án lesz ismét felolvasó-est a pol

gári-körben. Király János, »Élmények« <cim j 
alatt, Dr. Marton Adolf, »Az_agy bonctanáról ! 
és működéséről. tart felolvasást. Nóvák Pál, j 
saját szerzeményű versét szavalja. A múlt
kori felolvasó-est fényes sikere után remél
hetjük, hogy számosan fognak a tagok közül 
ismét megjelenni. Vendégeket is szívesen lát 
a porgári-kör e lnöksége. -

Meghall Makrai József, a nemrég szer
vezett rendőrség agilis vezetője rövid szen
vedés után, szerdán este tüdőgyulladásban 
joDblétre szenderült ' 

Egy körjegyző fegyelmi ügye. Nagy 
port vert "föl a vidéken is, hogy a kisköcski 
körjegyző Halász Jenő; bosszúból Löwinger 
H. é? érdektársai tulajdonát képező pajtát és 
istállót Egyházas-Helyén lebontatta, azl állit 

korona köitségbizlositékot Zsiray Károly kép
viselője birói letétbe helyezte, a c őd elren- . 
deítetett -és tömeggondnokká a szombathelyi 
kir. törvényszék dr. Szekeres Pál celldömölki 
ügyvédet' nevezte ki. ki is az árverésen be
folyt több mint 5000 koronát csődzárlat alá ~~ 
is vette és a csődtömeghez leltározta. A csőd . 
elrendelése igazságos és méltányos, mivel a 
aafidBSjgflnfeaa -ezáltal -oly hitelezők is részét 
sédnek, akik annak idején Kántor Béla va
gyonára végrehajtást" nem vezettek, A köve
telések bejelentésének "határideje 1909. évi 
november hó 30, a felszámolási tárgyalás 
pedig 1909. december hó 3. Ugy értesülünk, 
hogy a tömeggondnok a csődeljárást még ez 
év végéiz be is fejezi. 

Adóleirás. Pápócról jelentik, h igy a 
nyáron uralkodó nagy szárazság által sújtott j 
nép nyomorának az enyhítésére, a derék kör

tem minden hővágya abban összpontosult, 
hogy valaha megnősülhessek, családi kört 
alapítva legyen kikért dolgozhassam. De nem 
volt semmihez sem szerencsém, volt egy 
leány, kit nagyon szereltem, ki hosszú évekig 
is várt reám. Szülei azonban látván várako
zásának céltalan voltát: férjhezadták. Ez az 
egész. — De most már szép existenciát te
remtett magának ! . . . • •—. 

termár fejem megderesedeU, mikor szivemre 
burkot vont a fásultság, midőn már belefá
radtam a lét haszontalan küzdelmeibe, s nem 
tekintem az éleiét egyébbnek keserű köteles-
ségtfll: most kezdjek egy uj életet? Mintha 
egy szegény mezei virágot, mely már ejhul-
lattá~"szirmaít arra lehetné biztatni, hogy 
újra nyíljék. — Mintha egy kialudt szivet 
újra fel lehetne ébreszteni! . . . 

Már késő . . . különben is vén asszonyt, 
kinek már az élet nagyobb része mögötte 
fekszik, nincs kedvem elvenni! fiatal leányi 
meg nem merek elvenni:—— 

Legalább nincs senkire g o n d j a ! . . . vi
gasztaltam. . ... ' 

ván róla, hogy az közveszélyes. Vasvármegye j jegyzőjük, Sebestény Izor, nem kiméit sem 
"' | miféle fáradságotí-hogy a szárazság által ho-

j zott kárt' felvegye, ami meg is hozta a gyü-
i mölcsét. Az -adóból leírnak: Pápócon 2186 
! korona 72 fillért, Síentmiklóson. 826 korona 

37 fillért, Rábakeolkédeii 1858 korona 90 
fillért, Kenyériben 1103 korona 36 fillért. 
Összesen 5985 korona 35 fillér. Ehhez ad
ható még a leírandó útadó é.s megyei pótadó, 
igy a leirt összeg 7000 korona lesz. Tehát 
tartós szárazság cimén is van adóleirásna; 
helye. 

Az .Alsósági Rém. Kath. Itjusági-
Egyesfllet< okt. 21-én tartotta alakuló köz
gyűlését. A gyűlést Pálinkás Géza esperes-
plébános nyitotta meg. Üdvözölte a szép 
számban megjelent ifjúságot, majd pedig is
mertette az alakítandó egyesület lontosságát. 
Marton Gusztáv tanító az elkészített alapsza
bályokat ismertette az ifjúsággal, mit azok egy
hangúlag elfogadlak. A. közgyűlés az elfoga
dott alapszabályokat jóváhagyás végett a m. 
kir. kormányhoz terjesztette fel. A közgyűlés 
az alapszabályokban előirt 'isztikarnak a vá
lasztását is megejtette. A közgyűlés elnöknek: 
Pálinkás (iéza esperes plébánost, alelnöknek: 
Kovács Sándor tanítíit, nUárnak: Marton 
Gusztáv tanitol, pénztárnoknak: Szabó Imrét, 
háznagynak: Rózsa Istvánt, könyvtáriioknak. 
Varga Ferencet és Maár Vencelt választotta 
meg. Az egyesületbe egyszerre 60 tag iratko
zott be. 

A i aradi vesztőhelyen: . Barabás Béla 
orsz. képviselő elnöksége alatt tudvalevőleg 
bizottság alakult az aradi tizenhárom vértanú 
vesztőhelyének a nemzet kincsévé való 'meg
váltására s a hősök vérével áztatott szentföl
dön egy hatalmas, világraszóló'monumentum 
emelésére. A szükséges tőke mielőbbi össze-
gyüjthetése céljából a bizottság a pénzügymi
niszter engedélyével tárgysorsjátékot rendez, 
melynek védnöke a legendás idők sokat szen-
vett tanuja, a hős Damjanich János özvegye. 
A teljesen házilag kezelt sorsjáték nyeremé
nyeinek összeállítása páratlan nyerőesélyekkel 
kecsegteti a sorsjegyvásárlókat. Egy 15.000 

I és_egy 1Q.000 .koronás fiinyeremény mellett 

alispánjának 13290/909. .-zára alatt hozott 
»véghatározata« értelmében Halász Jenőt a 
kár megtérítésére kötelezte és az 1886. évi 
XXII . t. c. 90. •§. a) pontja szerint minősülő 
fegyelmivétség elkövetésében vétkesnek mondta 
ki és a 95. §. b) pontja alapján a községi és 
körjegyzői nyugdíjalap javára 200 korona 
.pénzbirsággal büntette és az összes tanuk 
részére megállapitt bizonyos összeget. 

Járvány E -Hetyén. A gyermekek réme, 
a diftéritisz É.-Hetyén járványszerüleg lépett 
fel. Az óvintézkedések megtétetlek. 

Ismét csöd Jánosházán. Emlékezetes 
még mindnyájunk előtt Kántor Béla üzlet
nyitása, rövid tevékenysége, bűncselekménye, 
majd pedig szökése. Ez a meggondolatlan 
fiatalember itt m nálunk elvágta boldogulása 
útját, mivel inkább- a fiatalkori belátás hiánya 
mint a bűnözési hajlamnál fogva orgazdaság 
bűncselekményébe keveredett s végül a bün
tetéstől való feleimében a széles vizek ölén 
a mindent megbocsátó Amerikába vitorlázott. 
Ismeretes előttünk az is, hogy a hitelezők 
egy csoportja a bűnvádi eljárás k3retében 
biztosítási eljáiást vezetett Kántor Béla va
gyonára, az áruraktár elárvereztetvén, a vé
telár oirói lététben hevert. Kántor Bélának 
egyik hitelezője azonban ¡32 előző foglalások 
dacára is ragaszkodott követelése kiegyenlí
téséhez, mivel élinek eleget tenni az érdekelt 
hitelezők nem voltak hajlandók, e hitelezők 
egyike Kántor Béla vagyonára csődöt kért s 
miután a csődbíróság által megszabott 600 

Ike 

(ez a legjobb előkészület az örökös legény
ségre) és a fiatalasszonyoknak teszik a szé
pet Jlarmincm éves korokban minden sopof-
tot kultiválnak, esetleg színházban állandó 
helyet tartanak. Három évvel később meg
botránkoznál; minden 25 éves leányon, hogy 
még nem asszonyok. 

Negyven éves korukban buzgón neki 

— Mondja inkább nincs, akin 
csüggjön, akiér^Sjolgozzék! 

^Szegény agglegéoyj! 
Nemrég egy társaságban vitatkoztak az 

aggszüzek az agglegényekről. Egy szellemes 
kis leánya következőlegdefiniálta az utóbbiakat. 

Húsztól, harminc éves koráig bálba 
járnak (de nem táncolni) játszák a blazirtat 
és kártyáznak. • — U ^ j ^ " 
'"^"i'Hp'niiÉwj^^ s o r . 

soltatik ki, összesen 100.000 korona értékben. 
A hősök- arcképével díszített 1 koronás sors
jegy kapható minden tőzsdében és megrendel
hető a bizottság központi irodájában: Budapest 
VII. Akácfa-utca 3.9- szám alatt. 

A főváros legszebb kávéháza. A Rá-
kóczi-ut 20. alatt megnyílt. »0sztende« kávé
háznak valóban impozáns berendezése van. 
Köröskörül valódi velencei tükrök, pazar ra-

, finéríával készült csillárok, Angolországból 
latnak a . f a £ » l y > g ^ 
rölTfiTzilenér gondolkodni. 

Néhány évvel később ugy veszik észre, 
hogy elkéstek vele. 

Ötven éves korukban elitélik a házassá
got, és nagy bolondságnak tartják. 

üntve ikét éves korukban nőül veszik a 
cselédjüket. - - - / Luszk Manó. 

tamíllt több elkülönített kényelmes páholy, 
melyékből az óriás terjedelmű páholy . átte
kinthető. A vidéki közönség igényeit a leg
nagyobb mértékben kielégítendő, már a kora 
reggeli órákban kitűnő reggeli kapható, ineiy 
all: kávé, vagy tea, vagy 'csokoládékávéból, 
vajjal és egy üveg mézzel szervirozva.melyből 
tetszés szerinti • mennyiség használható. Egy 
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ilyen, reggeli" 25 krajcár. A kávéházban estén
ként az országos hírű Debreceni Magyari 
Imre cigányprímás hangversenyez és szóra
koztatja a műértő küzílnséget. Csak rövid 
ideje, hogy e kávéház fennáll, már is a föV 
városba jövő" vidéki közönség legkedveltebb 
találkozó helye. Á helybeli közönség is, ha 
Budapestre megy, ezt a kávéházat keresi fel 

JlLtalálkoznaJi. ismerőseikkel : _ _ ; 

Elejtett beszédek. 
A) Most igazán mondok ám érdekeset. 
B) Mi. az? 

. A) Kérlek, a mult hetivásárra beszállít 
egy uraság az ökreivel gabonát s odalép 
hozzá egy alak, aki bókolni, hízelegni^ vagy 
tudja az ég mit akar és igy szólítja meg : 
• Nagyságos ur, mielőtt-valamit szólnék, en
gedje meg, hogy a szép ökrei előtt kalapot 
emeljek*. Megtörtént. 

B) Ilyesmin én nem töröm az eszem. 
— * * 

A) A h-t csak izga'mas volt? 
B) A Steinheilné és szép Mariska ügyét 

érted ugy-e? ~~. 
A) Igen, igen. 
B) Furcsa a közönség, nem érdekli, 

hogy mily büntettél vannak vádolva, vagy 
"'"mily "erkölcsi züllést tapasztalhatna, hanem a 

szép Mariska 80 forintos kalapja, szép égkék 
szemed bájos mosolya, kecses alakja és a dus 
szőke haja. A Steinheilnénál, mily dísztelen, 
disztingnálva beszél, védekezik s a hülye ura 
örült, ha Léniiiéni küldött neki pénzt. Nem 
is kérdezie, Imi lakik a héninéni, vagy nem-e 
képzelt személy? Nem is gondolt arra, hátha 
a Léninéni mögött egy férfi rejtőzködik. '. 
•" A) Ilyen a világ, a hülye Parisban is 
hülye. 

Az a küiönös, hogy ily érdekes, r-affi-
nált hölgyeknek rendesen korlátolt az férjük. 

. * - * * 
A) Mióta a syabadkai kedélyes fogház

életről olvastam, mindig Straus opereltejének-
a »Bőregerek* c. áriája cseng a fülemben: 
mikor a..,:berugott logházigazgató- a szín
padra lép. - • -"• ' 

B) Igazad van, te ez mesés. 
A) Hát mikor a részeg fogházőr höl

gyeket vezet az »igazgató* elé. 
B) Azok az urak ott Szabadkán erre, 

gondolhattak, azért tartottak gyűlést a »pat-
kány«-kákkal.. -. . - • 

A) Az operett az életből lesz merítve, 
a szabadkai kedélyesség az operettéből. 

Országos Tásár. November hó 15-én, 
hétfőn tartják meg Jánosházán a Márton-napi 
vásárt, amely az iparosaink és kereskedőink 
várakozásainak valószínűleg megfelelő lesz. 

A hölgyközönség figyelmébe. Női ka
lapoka tgyönyörüen, az utolsó fővárosi divat 
szerint és olcsón alakit, díszít: Friedrich Ma
riska, Budapest VI. Vörösmarty-ulca 73. sz. 

j-etógendö-a régi kalapok beküldése, pár nia-
gyárazó sor kiréretében: Levélbeli kérdezős
ködésre díjtalanul válaszol. 

Gabona-árak 
— 1909. okt. 27 r én. — 

Salzberger Rudolf jelenlése szerint: 
Buza 
R izs 
Árpa 
Zab 
Bab 
Tengeri 

13-30—80 
8 7(i—-80 

korona. 

700—7(10 ,. 
10—1020. 
0.20—50-
pr. 100 kgr. 

Erős hozatal, irányzat tartolt. 

:.' Egy ügyes Y 

v a r ró nő, 
ajánlkoz ik Ü iegujabb divat sze

rint női rti'nák készítésére, vagy 
a l a k á s á n , vagy megh ívásra egyes 

.'. c sa ládokná l 

l a d ó 
azonnal, egy nagy üzlethelyi
ség, lakással, JÁMOSHÁZÁN, 
a vásártéren, az újonnan épült 
— (Kovács-féle házban.) — 
Bővebb értesítést ad a kiadó
hivatalunk — vagy a tulaj
donos Kovács szá l lodás 
D E V E C S E R B E N (Nemzeti szálló.) 

Czim a kiadóhivatalban. 

= Eladó = 
igen jó b illiard-asztal 

(forgatható) dákókkal és go

lyókkal együtt. — Értesítést 

ad a Sörházban: Krenn Józsel 

CSEH KÁLMÁN és FIA kész férfi és gyermekruha 

n a g y á r u h á z á b ó 1 
JÁNOSHÁZA, Fő-tér. (Vas-megye.) 

3T-
Zeppelin a repülő gépjével m e g h á n 

totta, a Világot, mi megnyertük a közönség 
szép és ízléses késs férfi- és gyermekru 

Minkkal. 35 é v óta áll fenn Cseh Kálmán 
é s F i a á r u h á z a , az ott vásárolt ruhada
rab (eltűnt az o lcsóságáért , kitönö minő
s é g é v e l és kifogástalan s z a b á s á v a l 

Már raktáron van az ö • 11 t-s téli 
idényre mindennemű öltöny, bundás-kabal, 
különféle szőrmékkel u. m. tigris, vadmacska, 
opozon, erdélyi, fekete és fehér bőrrel. 

Bundák: 70 K-tól felfelé, öltöny 14 K. 

Ráktái-on -tartunk.mindenféle honi. an-
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 
lést kér CSEB KÁLMÁN é s 

• fMVectbók. 

E J f i 

STERN MÓR FIA 
hornyolt tetőcserép-gyára J 
levél és kitüntetés. Állandóan kapható: I 

Hornyolt tetőcserép: 
*Apré tetőcserép: 

Számos elisme 
rendütégla 32 

IL „ „ 24 
- - - - 60 

- 40 



4. oldal 46. s z á m . 

Van szerencsém - a^agyéráem l közönség szíves tu- H 
domására hozni, hogy a devecseri 

u " ffl 
lisztőrleményeiböl Jánosházán, Gőcze Pál-féle házban a Vásár-téren liszt-

üzletet nyitottunk, ahol egynttal gabona cserélést is eszközlünk. 

A technika fejlődése abba a kellemes hely
zetbe láttatott bennünket, hogy mümalmun
kat olyan gépekkel láthattuk el és oly 
szakszerűen rendezhettük be, hogy a ma
lom ipar terén bármely más vállalattal 

' kiállja * versenyt. 

Különös gondét fordítunk arra, hogy 
kiszolgálásukat oly alapra fektessük, 
amely a nagyközönség érdekeit meg
óvja s kívánságának a lehetőség sze
rint minden tekintetben megfelelhessen. 

A gabona becserélését Is a legjuté-
nyosabban eszközöljük, csupán a szo
kásos őrlési vámot és porsást szá-

— — - mitjuk le. 

Midén még a nagyérdemű közönség szíves 
támogatását kérjük, felhívjuk becses fi
gyelmét arra a körülményre, hogy áraink, 
valamint kiszolgálásunk a legszolidabb 
alapon és a legjntányosabb napi árak 

mellett történik. 

A saját Jél felfogott érdekeik támogatására Irányuló szives pártfogásukat k é m , ma
radtunk hazafias üdvözlettel 

ELSŐ D E V E C S E R I GŐZHENGER MÜM ALOM. 

Hirdetések felvétetnek Jinosházaés Vidéke kiadóhivatalában. 

Stock-Cognac Medicinal 
szavatolt valódi borpárlat 

i , ir, . i f n i f « - • - m i 
U u S P a l T J l v vDKBwwSM 

BARCOUL 5 = 

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt 
Kapható Jánesházán: 

ijíbb üzletben. 

e _ 
f—; - ' — 

Álmodó nagy raktárt tartok épílkrzési co

lokra és bármilyen cement munkához a leg-

^j -^íabb hírnévnek örveT*$f1fc^ .Tzinöoégű 

B E O C S I N I P o r t l a n t T 
& R o m á n c e m e n t b ő l 
vsÉamánt smtattMtmk, kaszaMók ési 
jé karban 

Nyomatott Dínkgreve Nándor viilaiiyeröre berendezett könyvnyómdájábím CzelldömOlk. 


