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ELŐFIZETÉSI ÁR:

Egész évre
Félévre
.
Negyedévre

. . .

8 korona
4 korona
2 korona

Kiadja: a »Jánosháza é s Vidéke
lapkiadóvállalat.
*

Dr. MARTON ADOLF
felelős szerkesztő.

NÓTÁK PÁL

A lap szellemi részét illető közlemények é s
előfizetések a szerkesztőséghez intézendők.

Megjelenik minden szombaton.
aora 40 fillér. Hirdetések meg

Nyilttór

. szerkesztő.

e g y e z é s szerint közöltetnek.

:

A jövő munkásai.)
(F. Ö.) Magyarországot földművelő
államból —" iparos állammá tenni!
Kossuth Lajos jelszava volt ez
mindvégig.
Sok idő mullott el azóta. De azért
még ma is csak ezt tartják mindanynyian a boldogulás politikájának, zöld
asztal mellett, vezető-cikkekben, kor
testanyákon, piros bársonyszékből, ban
kettek szellemes toasztjaiban, csak kár,
hogy e fenséges ige, még mindig csak
— jelszó,
—
:
Hiányzanak az úttörők, kik csá
kánnyal edzett kezükben, érzéssel szi
vükben, nemes gondolatokkal fejükben
_s, pénzzel "zseTjükbeTT indulnának arra
az útra, melynek végcélja e magasztos
programm megvalósítása: az uj Magyar
ország megteremtése.

TViszónyaink csak akkor fognak
gyökeresen megváltozni, ha majd ke
reskedőnek lenni nem lesz oly nagy
szégyen, mint mostan. Hiszen tanult
ember nem megy e pályára.

már. Ott nincsenek kiváltságos osztá
lyok, amelyek mindent intézzenek, irá
nyítsanak, — mások beleszólása nélkül.
A küzdés terén mindenki egyenlő.

Kereskedőinknek széjjel kell tekin
teniük a nagyvilágban, a térképeket
kell forgatniok, iiogy megtudják, vájjon
a szélrózsa melyik irányában találnak
megfelelő összeköttetést, jó piacot, ter
Mért a XX. század kereskedőjétől ményeink, készítményeink elhelyezésére.
az egyszeregyen, a levelezésen, könyv Az ó nemes tisztük az, hogy az óhajtva
vitelen s a disziráson kívül mást is óhajtott »iparos állam<-ot megteremt
megkívánnak. A mértékek s a pénzne- sék. S ez átváltozásról a gyárak hatal
mek ismerete sem elegendő' már. S/el-- mas kürtői fognak a legimpozánsabban
lemi táplálkozását k<HL hogy máshonnan tanúságot tenni. Tán ekkor majd a ki
is merítse, ne csak a napilapokból, ha vándorlás statisztikája is enyhébb képet
"''
a nagy, érdemes munkából becsülettel fog nyújthatni. ~".
S mivel a nagyvilággal dolgozik,
akarja kivenni részét. Ha a közéletben
is szerepet kivan játszani s nemzete kell, hogy anyanyelvén kívül még más
erősbödésére, vezetéséreJLldásosan akar nyelven is beszéljen és írjon, — hogy
könnyebben juthasson előre.
befolyással lenni.
„ S a nagy Nyugaton ez ugy is van
Kell, hogy műveltsége utat törjön
*) Mintegy válasz a mult heti cikkünkre. (SzeTfcV

A legyőzött Halál.
Irta: Mark Tutin. Angol eredetiből: Fényes Mar cet.
Az igynevezett'»jó t á r s a s á g i b a n a leg
nagyobb visszatetszést, szülte lord Blak visel
kedése. A modern társaséletben ugyanis kevés
a bensőség é s a szeretet. A külső formákat
tehát szigorúan be kell tartani. És ezen Külső
formák ellen vétkezett lord Blak megdöbbentő
hidegvérrel. Mindö sze három hónapja múlott,
hogy-feleségét-eltemette. Éppen- három h ó -

Pedig menynyivel termékenyebb
lenne munkássága azon a téren, hol
müveit emberekre nagy szükség van,
hol tudását sikeresen érvényesíthetné-

v

magával vitte, amelyiket külöuöseti a hatodik,J ^ L hhakespearet fogja citálni é s egy erélyes
számnál vett erősen igénybe. (A hatodi; szám: morálpredikációval fogja végezni.
Közben
The six,Stars, hat táncosnő volt) Általános majd Blak szivarjait fogja szivni.
*
volfc a nézet, hogy lord Blaknak, ezt a látLord Blak a legszivélyesebben fogadta
ványtp-nevezetesen a tizénkét vadul ugráló barátját A legnyájasabban kérdezősködött az
formgsftiői lábat, az agglegények részére kel
»uj csillagokc-ról, a lóversenyről, a függőben
lett volna átengednie; nem egy fiatal özvegy- maradt eljegyzésekről, kigúnyolta a flők iszo
|- embernek való látvány volt. Három nappal nyú kalapjait é s végül kérdezte:
később egy/másik orfeumban tünt fel lord
— Eljössz a klubba? Szeretnék veled
Blak é s annyira merész volt, hogy egy szi egy kissé kártyázni.
varra is gyújtott é s egy élclapot olvasott És
,_ -A kár|viról a 'kínai közmondásra, át^
amikpr- m e r é « | e » d j ^ 3 . ¥ í f e a - Í M t á r t átlét^nm1íls¥$Íl\e^^
pett, mikor már a lóversenyre is kiment é s
és más fonalat adott beszédének.
t
ott buzgón fogadott, barátai'elhatározták, hogy
—
A
klubba?
—
kérdezte
csodálkozva.
ezt a viselkedést tovább nem tűrik é s ezt
értésére is fogják adni. Ezzel a feladattal Kártyázni? . . . No hallod kedves b a r á t o m ? . . .
!

hogy a lord a halott iránt, kellő tisztelettel
le«yen. Ha az embernek egy hozzátartozója
meghal, a kötelesség ugy hozza magával, hogy
egy évig az -illető műveltnek lássék, se. szín
házat ne látogasson, se zenét ne hallgasson. Bobb Readyt bízták meg.
A kiválasztott ur nem is habozott soká
E z az é v tiszteli meg a holtakat — különben
Feketébe öltözött, blazírt arcára egy mosolyt
talán azok meg sem halnának.
Joggal keltett tehát visszatetszést, mikor erőltetett, majd kocsira ült és Blak lakására
lord Blakot három hónappal felesége halála \ hajtatott Az uton arról gondolkodott, hogy
után az orfeumban látták. Még a látcsövét is ' kinai közmondásokon fogja kezdeni, majd

STERN MOH FIA

&

— Nem értelek ? Miért ne mennénk a
Klubba?
— Még kérded is? Nem értem a gondolkodásodat? 1 Feleséged alig három hónapja
hogy meghalt . . .
— Eh, nincs többé halál I . . .

hornyolt tetőcserép-gyára Janoshisa

Számos elismerO

levél és kitüntetés. Illan
a n d ó a n k a p h a t ó : I. rendtttégla 32 K .

Hornyolt tetőcserép:
Apró tetőcserép:
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Jánosháza

2 Oldal
az ország ügyeibe való beavatkozásba
is. Hogy szolgálatába hajthassa a moz
gató erőket, vasutat építhessen, hidakat
emeltessen, folyót szabál yoztasson, te
lefon, távírót foglalkoztasson,- parányi
helységekből hatalmas városokat fej
lesszen.
•• • ^
Ez az ideális állapot nem csupán
a képzelet játéka. De hogy ezt elér
hessük, kell, hoKy némi változásokon
menjünk keresztül.
Kell, hogy a kereskedő meg az
iparos osztálynak is megadjuk azt, ami"
ót illeti: emberséges életmódot, becsü
lést, tiszteletet. Adjunk tagjainak időt
és módot arra, hogy fejleszthessék tu
dásokat, hogy kielégíthessék ambícióju
kat s így — hivatásuknak derekasan
megfelelve — hazájuk hasznára kell,
hogy váljanak.
. De ebbe már az iskola kérdése is
közbeszól Tán el lehetne választani az
érettségit az — egyéves ön ként esi jog
tól? Hiszen a legtöbben azért tanulnak,
hogy a hároméves vig élettől szaba
dúljanak meg. S ha már a görögtűz-,
próbát kiáltották — hát az egyetem,
meg a bankok kapuit döngetik. ^
A kereskedelmi iskolának az áru
kereskedelem részére is kellene nevelnie
használható errioereket, kik aztán uj
életmódot teremtve, tudásuk alapját to
vább Jpilhetnék, hogy győzelemre se
gítsék, a tőkét meg a munkát.
7
Sok idő, telik el még, mig majd a
hatalmas trias fogja kereskedelmi poli
tikánkat irányítani.
Addig is, műveltség, óh jöjjön el
a te országod, hogy megteremtsd a —
• - jövő munkásait
. ''
;
gyanúsan

Bob
igy szólt

nézett

barátjára.

Majd

Özv. Damjanichné levele az
aradi vesztőhely megváltásért
Dicső szabadságharcunk egyik vér
tanujának vagyok özvegye s a Magya
rok Istene ^megengedte érnem, (a napokban meghalt, szerk.) hogy á jelen
nemzedék az aradi vesztőhelyet,— a
magyar Golgothát a nemzet közkincsévé
fogja megváltani s a Tizenhárom'véré
vel áztatott szentföldön méltó monu
mentumot
á l l i t . . .
Ez a monumentum, lesz a ma
gyarnak örök intelme a haza imáda
tára és hálaoszlopa a szabadság {vér
tanúi iránt ~
Magyar Atyámfia!
Bocsássa meg nekem, kit a bakó
keze tett özvegygyé, bocsássa meg ne
kem a legendás idők mérhetetlen ..kíno
kat szenvedett tanujának, hogy a ma
gyar Szentföld megváltásához hozzájá
rulását kérem.
A Tizenhárom arcképével ékesített
sorsjegyeink jövedelme lesz hivatva a
magyar Golgothát a nemzet kincsévé
megváltani s a hősök vérével áztatott
szentföldön, a monumentumot fölállítani.
.* • Fogadja el Uram éntőlem e néhany sorsjegyet és segítsen engem nagy
becsű hozzájárulásával ahhoz, hogy a
könyek tengerévei áztatott szemeimmel
hátralevő rövid életemben még meglát
hassam a jpágyarok hálaoszlopát a sza
badság \rfmanuinak örök emlékéré. —
Budapest, 1909. november havában.
Honleányi üdvözlettel Damjanich János
özvegye, a vesztőhely megváltási bi
zottság diszelnöke.

— Kérlek, most egy szót se szólj, ma
radj csöndben. :

ügy látszik, filozófus lettél.
— Nem, normális ember vagyok. Csak
ismételhetem neked: nincs többé halál.
De hiszen te is jelen voltál feleséged
temetésén! Hogy mondhatsz ilyen bolondot ?
— Egész

nyugodtan

tovább szivaroz-

8J

" ffa néW18eWb*JfWáiía«.
godtabban végighallgathatsz..
Lord Blak kézen fogta Bobot és a la
kás legutolsó szobájába vezette.
— Mielőtt a szobába lépnénk — szó
lott — még néhány megjegyzést teszek. T i
abban a véleményben vagytok, hogy szeretett
n ő m meghalt A li részetekre mindenesetre
meghalt Az én részemre azonban nem tu
dott meghalni. És ha nem hiszed, jöjj be
vélem a szobába, be fogom bizonyítani.
Egy teljesen sötét szobába léptek. Lord
Blak betette maga után az ajtói, egy székre
ültette Bobot és igy szólt:
\
v
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Ezzel megnyomott é g y villanyos gombot
a falon. A szoba egyik falán gyönge világos
ság támadt. A csöndet egy gép szabályos
kerregése törte meg és a falon megjelent egy
kinematográf-kép: a ház egyik szobája. A
pamlagon a ház meghalt asszonya ü l t Virág•z^aJVrazéfls^^s^gészsé^
bétifc"WacaétCy-fe •éneken^- TsezXe
grammofon, a technika egy remeke, adta
vissza élethűen a hangokat. Az ének befe
jeztével a képen látható lett, amint lord
Blak odamegy nejéhez, gyengéden . átöleli ós
megcsókolja őt.
Lord Blak megállította a gépet, mire a
kép a falról eltűnt

Az első szerelmes levél.
. Parányi kékszínű levél,
—Arptó hetük, rövid sorok,*
Ezerszer végig olvasom
i S a szivem hango.-an dobog.
Csak alig egy-két sor amit
Leirt aranyos kis kezedé
De itt van, itt van legalul
Egy név, a te édes neved.

~j

•,

Nincs benne, hogy szeretsz nagyon,
Csókot se küldesz benn nekem;
Mégis, mint hogyha az eget
ölelné reszkető kezem.
Alig ezt a drága levelet
Ezerszer végig olvasom;
A lelkem álomba m e r ü l —
S ugy érzem, hogy imádkozom.
Nóvák

Pál.

1 VÉRSZEGÉNYSÉGET,
E Z T AZ ALATTOMOS BETEGSÉGET meg kell
szüntetni a S C 0 T T-féle
csnkamájolaj
Emulaió-val, mielőtt túlságosan elharapódznék.

A? arcz megpirosodik,
megtelik és az életkedv visszatér mindazok
meglepetésére, a kik először használják a

SCOTT-féle EMÜLSIÓ-t.
Az eredeti SCOTT-féle eljárás által ízletessé é s e m é s z t 
hetővé tett legtisztább alkat
részek, melyek a vérszegény
ségnek útját állják, képezik a
w

' ' " SCOTT-féle EHULSIÓ
világszerte
titkát.

ismeri

sikerének

A SCOTT-féle EHULSIÓ
a legkiválóbb.
Egy eredeti üveg irt 2 E 50 í ü l é r .
' Kapható minden gyógytárban.

Lord Blak ismét megindította, a gépet.
Most a lord dolgozószobája került a falra. A
lord az íróasztalnál ült. Az ajtó kinyílt és
felesége belépett Nevetve íéíjéx ölébe Olt,
majd fel vett egy könyvet azVjróksztalról é s
felolvasott A grammofon élethűen adta vissza
a felolvasást.
Bob el volt ragadtatva. A sflíétben megkeresle .barátja kwét, mtltjtjWij^/nrnrirnttn "
aszóit:— Igazad van, ő nem halt meg. . Lord Blak kinyitotta az ajtót Nappali
világosság ömlött be rajta. Aztán igy. szólt
barátjához:
--- .. — A z t hiszem, most már mehetünk
klubba.
— Igen, mehetünk.

— E z a dal, amit most hallottál, szólott
barátjához a lord, a legkedvesebb dalunk
volt Mindennap elénekeltem a feleségemmel
Halálról nem lehet ma már beszélni. Az em
beri elme legyőzte a HaMlt

szám.

a

3. oldal.

HeÜ krónika.
Személyi hir. Jancsics Endre főellenőr,
az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet kaposvári
tépvisetőségénék vezetője nov. 25-én váro
sunkba időzött é s megvizsgálta a Jánosházai
Hitelszövetkezetet A főellenőr teljes megelé
gedésének adott kifejezést a tapasztalt rend
-~és-a-=szabálys2erü ügyvezetés láttára. Innen
Karakóra j n a j d j)edig Nyőgérbe látogatott .el,
amely helyeken ugyancsak a Hitelszövetkeze
teket vizsgálta meg. Véleménye mindegyikről
dicséret volt.
Adomány. Gróf Erdődy Sándor cs. és
'kir. kamarás, vépi nagybirtokos, az alsósági
Ifjúsági-Egyesületnek 100 koronát volt szives
adományozni,, melyért hálás köszönetet mond:
az Ifjúsági-Egyesület nevében Marion Gusztáv
tanitó, egyesületi titkár.
Ezüstlakodalom — eljegyzés. Novem
ber hó 25-én tartotta boldog házasságának
25-ik évfordulóját városunk köztiszteletben
álló pénztárnoka, Sik Péter. A családi ünne
pély kettős volt, mert ugyanakkor jegyezte el
leányát, Rózát, — Bakó Lajos. Az ünnep es
télyen a rokonok, az ismerősök vacsorára
voltak hivatalosak.'Az első felköszöntőt, ugy,
a jubiláló, mint a jegyespárra Polgár István
főtanitó mondotta. Az egybegyűlt "vendégekjó hangulat mellett hajhalig együtt maradtak,
F e l o l v a s ó - e s t ó l y e k , A Polgári-körnov.
28-án tartotta meg november havi felofvasóestélyét Szép számú haligatóság előtt Király
János tanitó ült először a felolvasó-asztalhoz
és >Élmények< címen humoros életképet ol
vasott fel a katona világból. Utána Dr. Mar
ton Adolf tartott érdekes és tanulságos sza
badelőadást az Agyról és annak működésé
ről — tudományos alapon. Végül Nóvák Pál
'tanító »Bokréta* címmel öt verset olvasott
fel. A közönség mindegyik szereplőt lelkesen
megtapsolta.

Házasság. Steiner Arnold, Schwartz
Lajos posztónagykereskedő képviselője Buda
pestről, vasárnap délután vezette oltárhoz
líőwy Margitot Jánosházán, nagy és. diszes
közönség jelenlétében.
A celldömölki 48-as párt. Vasárnap
tartotta a celldömölki választókerület függet
lenségi pártja nagygyűlését, amelyen mintegy
500 választó jelent meg. Bárdossy Imre el
nök hivatali elfoglaltsága miatt lemondott az
elnöki állasról, mire a közgyűlés közfelkiál
tással Dr. Porkoláb Mihály eddigi alelnököt
választottá meg a párt elnökévé; Dr. Berzse
nyi beszámolt eddigi képviselői működéséről
ismertetve a Kossuth-párthoz való csatlako
zásának indokait, mire a közgyűlés bizalmat
szavazott neki. D r . T o r k o l á b Mihály elnök
felkérésére Dr. Ostffy Lajos szólt hozzá. A
, , k 6 z ^ ^ j H e g a I a k i t o t t a a 48-as függetlenségi
"Kossnthípártot Alelnökül rae^Wthrsztattak :
Dr. Hetthéssy "Elek, Horváth Ernő, Tulok
Benő és Kelemen Tivadar; jegyzőkül pedig
Dr. Balassa Jenő és 4)r. Móritz Dénes. Ezen
kívül választott a közgyűlés egy 110 tagból
' álló végrehajtó bizottságot

A kath. kör legutóbbi választmányi
ülésén elhatározta, hogy a tél foLyamán min
den második vasárnap este felolvasó-estélyt
tart Az első estély december 5-én lesz, me
lyen Kristóf István káplán, Király János és
Nóvák Pál tanitók fognak gazdasági szociál
politikai és egyébb hasznos irányú dolgokról
értekezéseket tartani. A dec. öjiki összejöve
tel programmjába fel v a n ^ t W a kath. Nép
szövetség helyi szervezetének végleges meg
alakítása is.

y

Jánosháza és Vidéke
Darányi miniszter a ml érdekünkért.
.Még élénk emiékézétében lehet a közönség
előtt azon mozgalom, amely innét kiindult a
balatonvidéki vásut építésé alkalmával, hogy
Kossuth juttasson azon vidéknek szórt áldá
sából egy morzsányit, ha Bobátót—Tapolcáig
fővonal nem is lehet, de legyen összekötte
tésűnk. Deputatioztunk, de az 'ígéret, ígéret
marad. Sem fővonalat nem kaptunk, sem
Összeköttetést Darányi Ignác földmivelésügyi
miniszter nov. 22-én a következő sürgönyt
küldte Badacsonyhegyközség elöljáróságának:
•Illetékes helyről szerzett értesülés szerint
a Hableány-szálló megállóhely nevének • B a 
dacsonyra* való megváltoztatása engedélyez
tetett és intézkedés történt az iránt is, hogy
a BalatonviJéki vasútnak Grác—Szombathely
felől közvetlen összeköttetés biztosíttassák.*
Darányi Ignác m. kir. földmivelésügyi mi>
niszter.
*
. . ~

Polgár István nyugalomba vonul. Ér
demekben gazdag múltra tekinthet vissza Pol
gár István főtanitó, mikor 43 évi tanítóskodás
után december 1-én nyugalomba megy. Min
denki tudja, hogy a tanítói pálya rögös, ró
zsák helyett csak tövisek jutnak osztályré
szül. Aki 43 évig oly buzgalommal és köte
lességtudással teljesité hivatását, mint Polgár,
az méltán kivívta mindnyájunk becsülését é s
tiszteletét A szeretet, tisztelet és becsületből
font koszom övezi körül homlokát a jól meg
érdemelt nyugalomban.
_

Mire visz az alkohol. Még november
hó 1-én történt hogy Pályi Ferenc és Csaj
bók Ferenc bubái lakosok éjjeli-őr szolgála
tot teljesítve portyáztak a falu utcáján. Sze
rencsétlenségükre szembe jött velük három
bobai lakos, névszerint Németh Ferenc, N é 
meth János'(jojó), Kelemen Mihály, akik má
moros fővel belekötöttek a két éjjeli őrbe és
löldre teperve megverték őket Az ügy most
a szombathelyi törvényszék előtt van és a
virtuskodó atyafiak hatóság elleni erőszak
miatt alighanem dutyiba kerülnek.
Tüz Jánosházán. Könnyen leéghetett
volna Jánosházán a templom környéke a mnlt
héten, egy'6 éves gyermek játéka miatt.Kozma
József sarok-utcai lakos 6 éves fia, valahogy
gyufához jutott és az udvarukon álló szalma
kazalt felgyújtotta Szerencse, hogy a szél a
mezők félé fújta a lángot s igy nem tudott
tovább terjedni. A szomszédos utcák lakói
hamarosan elny mták a tüzet ugy, hogy a
kivonult tűzoltóságnak már alig akadt mun
kája. Óva intjük a szülőket, hogy a gyufákat
zárják el gyermekeik elől, mert nem tudhatják,
melyik pillanatban lehet vesztük egy-egy szál
gyufa.

49. számA vonat lerágta fejét Bobán, c s ü 
törtökön hajnali 4 óra tájban, az 5067. sz.
vonat mozdonya Tóth István fejét levágta.
y fővárosi cég jubileuma. Kertész
és női divatáru üzlete Budapest, R á kóczi-ut 40 sz. alatt, mely egyik látványossága
a fővárosnak, most jubilál, amennyiben 15
esztendeje annak, hogy üzletét alapította. E z
alkalomból pazar kiállítású katalógust adott
ki, melyet mindenkinek ingyen küld, ki ez
iránt egy levelező-lapon hozzáfordul.

S

Mezőgazdasági cselédek jutalmazása.
A földmivelésügyi miniszter mindazon m e z ő 
gazdasági cselédeket, akik hosszabb idón át
megszakítás nélkül egy és'ugyanazon birto
kosnál, vagy annak örökösénél szolgáltak,
pénzbeli jutalomban részesíteni óhajtván, k ö 
zölte Vasvármegye főispánjával a jutalmazás
feltételeit é s -felhívta, hogy javaslatát meg
tenni szíveskedjék. Vármegyénk főispánja v i 
szont a jutalmazandó^ kijelölésével á Vas
megyei Gazdasági Egyesületet bízván meg,
felkérjük mindazon földbirtokosokat é s bérlő
ket, ak|k hűség el szolgáló cselédeik jutalma
zására súlyt helyeznek, hogy azok szabály
szerű szolgálati bizonyítványát, amelyben a
szolgálati ideje és minősége kitüntetve van
és amely bizonyítvány a község elöljárósága
által is aláírandó, legkésőbb folyó évi dec.
31-ig a- Vasmegyei Gazdasági Egyesülethez
Szombathelyre beküldeni szíveskedjenek.Meg
jegyzendő, hogy korábban már jutalmazott
cselédek ujabban nem jutalmazhatók.

Kiállítás a régi Nemzeti Színházban.

A vallás- *és .közoktatásügyi- miniszter enge
dély evei a régi nemzeti szinháiz előcsarnokában,
művészi elrendezésben állítja ki az aradi
vesztőliely sorsjáték bizottsága nagyértékü é s
ötletes nyereménytárgyaít Az egyik főnyere
mény a 13,000 korona értékű művészi . kikivítelü brilliáns ékszerkollekció, amely ízlés,
kidolgozás é s forma tekintetében teljesen el
tér a sablonos ékszerektől. A másik főnyere
mény a modern kor világot elkábító csodája:
egy Blériot-féle
repülőgép,
de aki ebben nem
találná kedvét, szabadon választhát egy ugyan
olyan értékű hatalmas négyüléses automobil,
vagy egy ékszerkollekcio között A kissebb,
de nem értéktelenebb nyereménytárgyak kö
zül felemlítjük a 12 személyes, teljesen fel
szerelt evőeszközt, egy kiváló gyártmányú
zongorái, angol vadászjelszerelést 24 szemé
lyes teljes asztalneműt, porcellán é s Ovegkészletet, egyes briliáns ékszereket, ezüst ko
sarakat,
gyertyatartókat, likőrkészleieket, ezüst
Mindennek az idö a legalaposabb pró
bája. Különösen áll ez a gyógyszerekre nézve. gyümölcstartókat, hatalmas divatos állóórákat
Ha mérlegeljük, hogy *Scott-féle
Emuisió'
bőrutazókészleteket, dísztárgyakat stb. Melyek
30 évnél hosszabb próbát állott ki, ugy tény valóságos csodái a magyar diszitő iparnak.
leges jóságáról bizony meg lehetünk győződve.
A szerencsés nyerők közötv-a kiállitii—n l á t _
A *shW-7&e~Emul8ÍóZ~f6t8gf csukamájaulajbol áll. K t azozban
rcljesen ^ó, jHggg(MI»Í«>-'leható értékes tárgyak. ,oi
denkinef" könnyen
emészthető
formában értéktelen silányságok, mélyek az utóbbi rd
nyújtja. A -*Scott-féle
Emuisié'
minden ben annyira kedvezőtlenül befolyásolták a
gyógyszertárban raktáron van.
közönségei a sorsjátékok iránt A kiállítás
Fontoa közlemények a hölgyközönsóg megtekintése díjtalan.
részére. Azon tisztelt hölgyek, kik a legutolsó
Vargha Oltögyönyörü vaskos diszműfővárosi divat szerint akarják kalapjaikat di- vét, a 20 korona bolti áru Aradi
Vértanuk
szittetni és alakíttatni, amellett, hogy ez sokba Albumát mindenki megkapja ajándékai, aki
ne kerüljön, forduljanak bizalommal Friedrich a Vesztöhely sorsjegyből legalább 30-at meg
Mariska divatárusnőhöz, Budapest V L Vörös vesz, vagy elhelyez. Egy sorsjegy ára 1 kor.
marty-utca 73., aki ezírányban készséggel ád Húzás január hó 8-án okvetlenül megtartatik.
díjmentesen levélbeli felvilágosítást ízléses, Sorsjegyek rendelhetők a Budapest V H Akácfa
gyors é s olcsó munka. A legrégibb katap ís utca 39. sz. alatt levő központi irodában é s
a legdivatosabban és a legszebben lesz át kaphatók az összes hazai tőzsdéken kívül a
alakítva.
,
.
kiállítás helyiségében is.
t
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49. szám.

Jánosháza és Vidéke

i. oldal.
I I a legszebb k a r á o s o a y i ajándék f
E kérdésben sokan tOrik fejüket a karácsonyi
ünnepek előtt. Kétségtelen, hogy egy kará
csonyi ajándék csak akkor felel meg rendel
tetésének, ha szépsége mellett egyúttal prak
tikus is. Ma már alig ranl akás, ahol képtk
ne díszítenék a falakat. Százszorta fokozódik
azonban, a hatás, ha lakásunkat valamely
kedves hozzátartozónknak művészi
olajfesttnényü, vagy krétarajeu
arcképe jdisziti Egy
ilyen arckép egyúttal a legszebb, áHegkedvesebb és legmaradandóbb karácsonyi ajándék.
A »Ráfáel« fényképészeti és festészeti műintézet, Budapest, Rottenbillér-utca 46. amel
lett, hogy a főváros legelső ilyen műintézete,
még egyúttal feltűnően eleső áraival is az
egész országban nagy népszerűséget és ked
veltségét szerzett magának. Rendelésnél ele
gendő egy fénykép beküldése. Krétarajzok
már 6 koronátóff olajfestmények 10 koroná
tól rendelhetők díszes paszparturával. E hír
neves raüintézet lapunk olvasóinak készséggel
szolgál előzetes felvilágosítással és árjegyzék
kel. — Megbízható ügynökök mindenütt felvétetnek.

= Eladó=
egy Igen jó billiar d-asztal
(forgatható) dákókkal és go* JyókkaPegyütt. — Értesítést
ad a

Sörházban:

Krenn József

E

t

a

d

ó

azonnal, egy nagy üzlethelyi
ség, lakással, JÁNOSHÁZÁN,
a vásártéren, az újonnan épült
— (Kovács-féle házban.) —
Bővebb értesítést ad a kiadó
^hivatalunk .— vagy a tulaj
donos Kovács s z á l l o d á s
D E V E C S E R B E N (Nemzeti

szálló.)
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CSEH KÁLMÁN és FIA kész férfi és gyermekruna

| nagy á r u h á z á b ó l
JANOSHÁZA, Fő-tér. (Vas-megye.)

Szerkesztői üzenetek.
Sz. Helyben, Panaszával forduljon az
itteni telep-felügyelőnőhöz, aki elintézi az
ügyet, annál is inkább, mivel most az ő ha
táskörébe tartozik áz is, hogy ki kaphat le
lencet. Már vége van az aranykorszaknak,
hogy »aki ajándékot ad, lelencet kap,« már
nem kell tojást, csirkét vinni a tápanyáknak,
de .barátságból* ruhát sem kell csinálni,
mégsem viszik el a lelencet. Mi csak akkor
foglalkozhatunk vele, ha a felügyelőnő nem
lenne igazságos, különben is várjuk a vizsgá
lat befejezését. — P . Maga nagyon fiatal
ugy-e, olyan Móric, Móric, Moritz. Nekünk
gyorsirászaltal irva (Gabelsberger-féle) küldték
beT azon kereskedő és iparos "párbeszédjét;
azért közölhettük szórol-szóra.

... Zeppelin a repülő gépjével meghódí
totta a világot, mi megnyertük a közönséget
a szép és Ízléses kész; férfi- és
gyermekru
háinkkal.
35 év óta áll fenn Cseh Kálmán
és Fia á r u h á z a , az ott vásárolt ruhada-.
rab feltűnt az olcsóságáért, kitűnő minő

ségével és kifogástalan szabásával
Már raktáron van az ő s z i és téli
idényre mindennemű öltöny, bundás-kabát,
különféle szőrmékkel u.m.tigris,
vadmacska,
öpozon, erdélyi, fekete és fehér
bőrrel.
Bundák:
70 K-től felfelé, öltöny 14 K.
Öelőltő: télikabát
20 K. Gyermek-kosztüm
(téli) 4 K, kabát 7 K.
Raktáron tartunk mindenféle honi, an
gol és francin szöveteket.
Kitűnő szabászt, kitűnő munkást tartunk,
nehogy a közönség kénytelMf legyen nagyobb
városba menni. Minden 80 koronán felöli
megrendelésnél egy életnagyságú
fényképet
ajándékozunk. Kívánatra mintagyüjteményünkkel házhoz is megyünk. — Számos megrende
lést kér
CSEH KÁLMÁN és FIA
,

férfi-szabók.

Hirdetések felvétetnek Jánoshiza és Vidéke kiadóhivatalai)?
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Stock-Cognac Medicinal
szavatolt valódi borpárlat

Állandó nagy
lókra és bármilyen

raktárt
cement

tarlók
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valamint szántóföldek, kaszálók és szőWhegyek

Egyedüli Gognac-gőzjőz^de tltendi

jó karban tartásához-

=

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.

SznpferfoszJát Műtrágyát j f c
^njjflária" vádttfnyjL

Kapható Jáncsházán:
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minden jcbb üzletben, -
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