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Jánosháza és 
Társadalmi és helyiérdekű hetilap. 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre . . .> 8 korona 
Félévre . . . . 4 korona 
Negyedévre 2 korona 

Kiadja: a »Jánoshaza é s Vidéke* 
lapkiadóvál lalat . . TAR* 

Dr. MARTON ADOLF 
felelős szerkesztő. 

NÓVÁK PÁL 
szerkesztő. 

A lap szellemi részét illető közlemények "és 
előfizetések a szerkesztőséghez intézendő!. 

Megjelenik minden szombaton. * 
NyUttór aora 40 fillér. Hirdetések meg-

egyezés siariat hóiöltetielL •_ . 

A népszövettség. 
Irta: Dr. Marton Adolf. 

^ Vasárnap gyűléseztek itt, épugy a 
vidékeri is, hogy a »Népszövetségnek" 
tagokat toborozzanak. A fáradozásukat 
siker koronázta. 

Meghajtjuk mindenkor az elisme
résünk zászlaját azon önzetlen férfiak 
előtt, — akik a népért dolgoznak, 
fáradnak s minden törekvésünk oda irá
nyul, hogy a népet boldogíthassák. „íme" 
— .mondjuk majd, ezek azok az embe
rek, akik a népnek áldozzák minden 
idejüket, ezeket kell követni, mert az ut. 
melyen ezek haladnak. a_ nép boldogu
lására vezet. 

Ha ezért toboroztak tagokat, akkor 
a cél nemes, szép, hanem, akkor kár 
azért a koronáért. 

A szövetkezetekről általában, azok
nak céljairól nem egyszer irtunk már 
e helyen. 

Mindenkoî  áz erők egyesítésének 

voltunk a hivé, mert csak igy lehet bár
mely téren célt érni.' 

Az erők szétforgácsolásának ellene 
vagyunk. 

A szövetkezés által anyagi előnyök
höz jut a nép, áz egyesületekben szel
lemi táplálékban részesülhet. 

Midőn e két irányban gondoskod
nak a népről, akkor azt mondhatjuk, 
hogy tényleg a nép érdekéért szállanak 
síkra. • . 

Mi jól tudjuk, hogy a népet ok
tatni, művelni kell, ezt azonban akkor 
érik el, ha a helyes utat válasszák érre 
a célra. 

Ujabb körök, ujabb, szövetségek, 
ujabb egyesületek alakításával a nép 
vállára több terhet rónak, ahelyett,hogy 
kevesbítenék. 
___ 1 korona tagsági díj. 

1 korona az nem sok, de hányféle 
kell annak a szegény népnek egész éven 
át egy.egy koronát elűzetnie. 

1 korona többlet helyett igy 1 ko
rona adóssággal zárják le az évet. 

Minden valamire való faluban van 
már olvasókör, vagy kath. kör, vagy 
gazdakör, ahol tagsági dijat keli fizetni, 
akkor .minek még egy ujahb? ~~̂ ~ 

. A faluban összegyűl-ott a nép, el
olvassa a lapjait, elbeszélget, kevesebbet 
megy a korcsmába, igy a tagsági dijért 
még takarékos is lesz. 

Talán a népet akarják igy felhasz
nálni arra, hogy valakinek a szekerét 
tolja? 
— Talán iga-vonó barom legyen, ahe
lyett, hogy felvilágosítanák, oktatnák az 
okozata g m d á l k o d a a m , vagy mily ész

szerű gazdálkodás mellett lehetne na
gyobb a jövedelme? Vándortanítók men
jenek minden gazda vagy kath. körbe 
és tanítsák meg a népet a különféle 
háziiparra, legalább a téli estéken a pipa 
mellett kézügyességre tesznek szert és 
lesz egy uj jövedelmi forrása.. 

A mezőgazdaság njabb vívmányaira 

Modern mesék. 
Irta: Kazár Emil. 

Hihetet lenség. 

Araikor a lélek a testből elköltözik, az 
ég felé röpül és bebocsátást kér a menyor
szágba. Csakhogy a lelkeket^era eresztik, be 

' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ ¥ 9 ^ hanln^r^ 
gisztráló hivatalba jönnék, ahol haláluk oká-

1 kell beszámolni, mely okot azután egy 
angyal egy könyvbe bevezeti. Csak ha vala
milyen elfogadható okból költözött el a lélek 
a tőidről, ereszti be a menyországba. 

Sokszor ezek a lelkek érdekes történe
teket mondanak el a regisztráló angyalnak. 
Például egy afrikai vadász, aki szerencsétle
nül járt és ugy halt meg, a következő tör-
énetet adta elő az angyalnak: 
t— ! " 

— Amint már minden puskaporomat 
ellőttem, megtámadott egy tigris. Nem volt 
nálam más, mint egy ernyő. Fogtam az er
nyőt és bedugtam a tigris szájába — egész 
a gyomráig. Aztán hirtelen kinyitottam az 
ernyőt. Látni kellett volna a hatást A bestia 

i n?Br darabra széjjel szakadt Sajnos, ebben á ' 
harcban sok nélkülözhetetlen testrészemet 

•\Az angyarteif 
szó l t : 

— Rendben van. Beléphetsz a menyor
szágba. 

A legközelebbi lélek egy magyar tanító 
volt és halálának okául az elhízást nevezte meg. 

Az angyal csodálkozott, de ezt a lelket 
is beengedte a menyországba. 

Következett egy magyar képviselő., A 
halál oka: megerőltetés. Az angyal különös
nek találta, hogy egy magyar képviselő a 

megerőltetett munkától halt meg, de őt is 
beengedte a menyországba. "'— 

Még egy lélek várakozott csöndben a 
sarokban. 

. — Hát te miért haltál meg? — kér
dezte az angyal. 

Egy budapesti kasszafuró bandának 
voltam tagja, de elfogott a rendőrség. Én nem 

k a r d j á ^ l ^ e j n ^ v á ^ 
' * Az angyal felugrott, dühösen az asztalra 

csapott, hogy a tinta is kiömlött az üvegből, 
majd eldobta a tollat és villogó szemekkel 
szólott a szegény lélekhez: 

— Micsoda?! . . . Te kasszafurónak 
nevezed magadat és azt mered állítani, hogy 
a budapesti .rendőrség elfogott?! Gábori Hé ) 

Gábor arkangyal, légy szíves é s dobd ki In
nen ezt az inpertinens, hazug gazembertI.. . 

SÍKKÁ MUIR FIA 
hornyolt tetőcserép-gyára Jánoskán. 
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* Oktassák ki a népet,hogy jobban kiaknáz- | rad 7767 K 34 fillér. Mivel azonban az előző 
h a s T a fö ldjé t . lgy ne legyen anyagi l«* ^ szerint a tel.es betet t ö s s z e , 

gondok közt, igy lehet a nép önálló — 
független. 

Igy lehet boldog a ím 

sohasem folyt be — lévén azok egy része 
behajthatatlan — arányosan azj*löbbi évek
hez, körülbelül 300—350 korona számíttatott 
le a kivetett összegből, mint «setleg behajt
hatatlan. Az igy fennmaradó 7417 K 34 fill. 
behajthatónak minősitett kivetésbőljevoiivaa^ 
törlési nyugta-bélyeg, posta stb. apró dijakat, 
valamint a kivetés, a behajtás és az esetle
ges végrehajtások kiadásainak fedezésére elő
irányzott 50 koronát, a befolyó pénzö.szegből 
mintegy 735 korona jutna az iskolaszék kezei 
közé. Ehhez hozzá adva az elmúlt évben a 
takarékpénztárba helyezett 173 K 65 fillért, 

1̂ 7523 K 65 fittér állna az iskolaszék rendel—\ 
kezesére az 1910 február hónapban esedékessé 
váló 7500 K iskola-épitési adósság fedezésére. 

Kérdi tehát Sik Pétert, miként volná 
lehetséges az, hogy a fennálló 7500 K tarto
zás fedezésére 48 ° 0 - o s hitközségi adó is 
elég volna, ha még ezen 50 %-os kivetés [is 
éppen osák fedezi a szükségletet Kérdi tehát 
Sik Pétert, hogy vállalja-é a felelősséget arra 
nézve, hogy a 48 '/,-oa kivetés is elég lett 
volna? Vagy jót áll-e az eddig be nem folyt 
és az ezután be nem folyó követelésekről ? 

Tálak a ÍOBL kath. 
iskolaszék ellen. 

Az elmúlt vasárnap tartotta a Kath. 
Népszövetség alakuló értekezletét Jánosházán, 
a Kath. Kör helyiségében. Az értekezlet vé
gén Sik Péter felszólalt, hogy az iskolaszék 
az iskola-építési adó kivetésénél helytelenül 
járt el. Az iskolaszék a vádak alaptalan vol
tát látva, nehogy a nép között a gyanú meg
győződése érlelődjék, szerdán délelőtt gyűlésre 
hivta össze a hitközség tagjait hogy közeljá
rásának helyességét azon bebizonyítsa. (Mel
lesleg megjegyzendő, hogy a község birája a 
közgyűlés közhirrétételét megtagadta a köz
ségben dobszóval.) 

A hitközség" tagjai, körülbelül 300-an, 
meg is jelentek a gyűlésen, amelyet Korufeind 
Vince" plébános rövid pár szóval megnyitván, 
a szót az iskolaszék világi elnökének adta á t 

Mészáros Mihály, világi elnök, tartalmas 
beszéd keretében ismertette az iskolaszék ál
láspontját. Beszédje elején arra kérte a hall
gatóságot, hogy hallgassa türelemmel végig 
az előterjesztendő jelentést. Kitért arra, hogy 
á szólásszabadság nagy áldás, ha azt okosan, 
nemes célok elérésére használják fel, de ve-
osü r . alku-., ha n£t a I ri j é !\i •/.Ui.tl 11 >k 

félrevezetésére, viszálykodása és lazításra 
veszik igénybe. Mert, úgymond, a gyanú üsz-
ki-t a legtudatlanabb ember is tudja hinteni, 
de kiirtására száz és száz okos ember elméje 
is kevés. Tüzet gyújtani még a bárgyú gyer
mek is-tud, de az égő falut eloltani ezer és 
ezer ember is alig birja. Végül áttért a kive
tés adatainak felsorolására. Az általa felmu
tatott hiteles költségvetés szerint a folyó évi 
kivetés összege 8630 K 37 fillér, amelyből 
az 5 ""„-os iskoláfenntartási ad.', levonva, ina- I állani, holott csak 750CT koronára lenne szűk

ség. Sík Péter beszéde után az egybegyűltek 
égy része zajongva eltávozott, persze Sik Pé
ternek adva igazat 

Végül Szabó Gábor szólalt fel és egy 
számvizsgáló, bizottság kiküldését javasolta, 
amelynek az lenne a feladata, hogy megálla
pítsa azt, hogy a két számadás közül melyik 

nem lehet az. 
A számvizsgáló bizottság megválasztása 

után a gyűlés véget ért. . , 
Ez maga a száraz tény, hozzá sem 

téve, el sem véve belőle semmit 
Most már csak az a kérdés, kinek van 

igaza? Sik PéternBk-ft — amint a nyugtalan tö-
meg mondja, — vagy pedig az iskolaszéknek, 
— amint azt a higgadtan gondolkodók állítják. 

Nyugodt lelkiismerettel rámondhatjuk:' 
hogy az iskolaszéknek. 

Hiszen összehasonlítva a két számadást, 
meg 'a legegyszerűbb gondolkodású ember is 
észreveheti, hogy Sik Péter kiindulási alapja" 
téves, helytelen. Neki pedig különösen nagyon 
jól kell tudni, hogy költségvetést, egyházi adö- ' 
kivetést törvényesen csak a folyó évi adóki
vetés alapján lebeí készíteni, ellenkező eset-

Hisz az 1907. évi kivetés" hátralékosai között i ben bárki is megfellebbezheti azt. Az iskola-
az ő neve is ott szerepel 4 korona néhány \ szék akkor járt volna el törvényellenesen, ha 

évi adókönyv alapján ké
pedig az 1909. évi 

fillérrel, holott néki volna miből hzetm. Be- I a kivetést az 1908. 
szédét azzal fejezte be, hogy az iskolaszék |~sziíette volna el. Hogy 
nyugodt lelkiismerettel, felelősségének teljes ! kivetés 48 °/ 0-kal nem lett volnarelég a fenn-
ludatával végezte és végzi tisztségét s fel
emelt homlokkal mer a nép Ítélőszéke elé 
állani. - 1 

Utána Sik Péter kért szót és számok-, 
ban kimutatja, Irogj az !909-ik évben tisztán 
befolyt 8198 kortioa"-3| fillér. Mivel pedig 
1908-bai.i is 50 "',-<* volt a kivetés, tehát 
50 "',,-os kivetés alapján kell,' hogy 1909-ben 
is annyi folyjon be. Ha pedig az az ősszeg 
ez évben is befolyik, akkor levonva belőle az 
5 °/»" 0 3 iskolafenntartás! adót az igy maradt 
7658 korona 22 fillérhez hozzáadva a (sze
rinte) 247 korona 65 fillér pénztári marad-

álló 7500 korona tartozás kiegyenlítésére, 
annak bizonyítására elég az-alábbi számítás 
is. A/. 1909. evi adó alapján a 48 %-os ki
vetéssel a kivetés összege 8285 korona 16. 
fillért tenne ki. Ebből levonva 5 °/ 0 -os iskolá
fenntartási adót, 7456 korona 65 fillér ma
radna meg, 'mint tiszta kivetés. Ha az 1907 
és 1908. évekkel arányosan tekintetbe vesszük, 
hogy ebből mintegy 320 korona behajthatat
lan, akkor a befolvó 7130 korona 65 fillér
hez hozzáadva a pénztári maradványként 
Szereplő 173 korona 65 fillért, 1910 február 
havában csak 7304 korona 30 fillér állana 

ványl, akkor 1910 február havában, 7895 K ] az jskolaszék rendelkezésére, a 7500 korona 
87 fillér fog az iskolaszék rendelkezésére , tartozás fedezésére. .Megjegyzendő, itt még 

nincs is számítva a posta, törlési, nyugta-

" A szamár és a rózsák. 
A szamár véletlenül egy kertbe tévedt, 

ahol remek szép rózsák virágozlak. Megállt 
egy rózsatö előtt és megbámulta a virágokat 

—Ezek tehát azok a rózsák, amelyekért 
az emberek amiyira lelkesülnek? — szólott 

megette.' 
— Nem volt érdemes lelépni — szólott 

.csalódottan — ettem már ennél jobbat is. 

A tudás köve. 
Egy tudományszomjas ember vándor

útra kell, hogy megtalálja a tudás kövét, azt 
a követ, amelyet) már évszázadok óta keres
nek tudósod és tudatlanok, bölcsek és bolondok. 

Ennek az embernek a munkáját siker 
koronázta. _̂  . 

A tudós köve az a kő volt, amelyen a 
bankjegyeket nyomtatták. • ~-

Konyvbirálat 

Egy újságíró, aki a szerkesztőségben a 
beérkezfl könyvekről Flrálstni irt é> krtcles 

volt bírálat után a könyveket visszaszolgál
tatni, egy napon a következő levelet kapta 
kiadójától: ' . 

— Uraságodat tisztelettel felkérem, hogy 
az Önhöz érkező könyveket ne vágja fel, mert 
a felvágott példányokat az anti(|uariumban 

különben.Ön raíurito&ffiY. Tisztelettel stb. 

A javulás utján. 
Egy.fogltázfelügyelő szabadon .bocsátott 

egy raboj, aki háromhavi fogházbüntetését 
szabályszerűen leülte. Közben beszédet inté
zett a szabaduló tinberhez és lelkére kötötte, 
hogy odakint az életben jól viselje magát 
Amikor a szép beszédet bevégezte, a fogoly 
csak tovább állt új várt 

— Nos, mire vár? — kérdi a felügyelő. 
— Uh,, jó uram, beszéljen Ön tovább, 

monda meghatottan a rab. 
— Mi okból beszéljek én tovább? Hi

szen mindent megmondtam, amit jónak, láttam. 
, =- Oh, jó- uram — szólott reszkető 

hangon it szabadidő ember; —• három riónap 

ólá nem ittam pálinkát, És önnek olyan kel
lemes* olyan vonzó — pálinkászaga van I . . . 

A törvény 
A nagyságos asszony egy napon észre

vette, hogy több értékes lár^a-jeiUlii^ ^ g ^ ^ - g — 

alaposságáról meggyőződjék, azonnal átvizs
gálta a cseléd holmiját Legnagyobb meg
lepetésére nemcsak a keresett tárgyakat, ha
nem azonkívül még egy csomó fehérneműi, 
selyemblúzt, alsószoknyát: is megtalált A 
nagyságos ass::ony meglepetése annál nagyobb 
volt, meri rendületlenül "migbizott a cseléd 
hűségében. 

A nagyságos asszony leányaival hadi
tanácsot tartott, hogy hogyan járjanak el a 
hűtlen cseléd ellen. Végre is megállapodtak 
abban, hogy feljelentik a leányt és a papa 
fog a dologban eljárni. Szinte végszóra meg
érkezik a papa és bevonják a haditanácsba. 
Megdöbbenéssel kí'ált fel a ház ura: 

— AT isten szerelméért, lie tegvPtPk 
ilye; i. f>„k nem ment i l az eszetek,- hogy 

http://tel.es
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bélyeg, a kivetés, behajtás és az esetleges 
végrehajtásokra eső kiadás. 

•Ha Sik' Péter helyes kiinduló pontot 
választott volna, akkor a 48 %-os számítá
sával ő is meggyőződhetett volna állításainak 
lehetetlenségéről. . .„. . , v ' y. 

Megazután, ha kifogása volt a kivetés 
ellen, „mért •leio.szólall : felellene a --kitűzött-1 foKJa- Üut -lepni 
határidőn belül a törvényes, formák keretében? 
A leh}őbb bíróság helyt adott volna felszóla
lásának, ha igaza -van. Mért dobta a nép 
lelkébe a gyanú szikráját? Mért hozta izga
lomba az egész községet? Az izgalomba ho
zott tömeg bizony önkéntelenül is annak ad 
igazat, aki szerinte könnyíteni akar terhein. 
Vajjön^sondolt^ _az elégedetlenkedők közül 
csak egy is arra, hogy ha az iskolaszék Sik 
Péter szavaira hallgatva, az 1908. évi adó 
alapján vetné ki az iskolaépitési adót, akkor 
a legtöbb hitközségi tag még 48 % mellett 
is többet fizetne, mint igy az 1909. é v i ' adó 
alapján kivetett 50 % mellett Felvilágosította 
Sik Péter a népet minderről? Vagy be tudja 
bizonyítani ezen. állítások valótlanságát 

Ö, homályos beszédjével, néhány oda
vetett helytelen, valóságnak megnem felelő 
számadatával izgalomba hozta a népet, meg
vádolta az iskolaszéket most tehát tartsa 
erkölcsi kötelességének a felizgult, tömeget 
lecsillapítani, vádjainak alaptalanságát elis
merni. Ha volt bátorsága vádolni, akkor le
gyen bátorsága elágtételt is adni. 

Ezek után csak ő a felelős a történen-
dőkért. 

A nép pedig beláthatja, hogy a hitköz-
• _ségi terheket az iskolaszék tagjai épp ugj_ 

viselik, mint bárki. Ha tehát olcsóbban, ke
vesebb százalékkal is fedezhették volna a 
hitközség kiadásait, akkor már, a józan ész 
legalább e mellett szól, — a maguk érdeké
ben is kevesebbitették volna" a terheket. 

Vagy tán ők nem fizetnek egyházi adót? 
Valószínűleg nagyobb összegeket, mint az 
elégedetlenkedők. 

Egy hitközségi tag. 

tan J ként a biróság előtt szerepeljetek ? Minek 
nektek ez a kálvária? Hagyjátok lutni azt a 
szegény leányt. 

Az anya és a leányok respektálták a 
papa szavát. Hogyne I ő csak tudja, hogy mit 
beszél, mert hiszen ,ő királyi ügyész a tör
vényszéknél. 

Egy jegyespár megfeledkezve magáról, 
nyitott ablaknál csókolózott. Hirtelen szétreb
bentek, mert észrevették, hogy a szomszédból 
két vén kisasszony figyeli őket, két vén leány, 
kik a város legelső pletykaforrásai. voltak. 
Minthogy az eljegyzésnek egy ideig még ti
tokban kellett maradui, jónak látta a vőlegény, 
hogy a szomszédba átmenjen és megkérje a 
két vén kisasszonyt, tartsák titokban, amit 
láttak. A testvérek egyike fogadja a vőlegényt. 
Elmondja kérését, mire a vén leány megré
mülve feleli : 

— Már késő . -A -testvérem már nincs 
itthon. A jelenet után rögtön elszaladt a szom- j 
szedőkhöz. . '. ' " 

F o g z á s . 
Ne ijedjen meg, hanem adjon gyermekének 
egy kevés SCOTT-féle Eraulsiöt ös vessen 
véget az álmatlan éjjeleknek. A könnyedség, 
amellyel ezután a fogak jönni fognak, meg 

Az Emulsió 
vásárlásánál 
a SCOTT-
féle módszer 
védjegyét — 
a halászt — 
kérjük figye
lembevenni. 

i SCOTT-ftlt EIDLSIO 
kellemesen emészthető formá
ban tartalmazza éppen azokat 
az anyagokat, amelyek meg
kívántatnak fehér, egyenes és 
erős fogak növéséhez. 

A SCOTT-féle EMULSIÓ 
tisztaságát és erejét semmi
sem múlja felül. Ize a leg
kellemesebb. 

A SCOTT-féle EMULSIÓ 
a legkiválóbb. 
Bfy eredeti üveg ir t 2 E 50 fillér. 

Kapható minden gyógytárban. 

Heti krónika. 
Közgyűlés. A jánnsházai izr. hitközség 

évi közgyűlése dec. 16 án lesz, melynek tárgya: 
tisztújítás. Mint halljuk, már egy tábor készen 
áll harcra edzett tagjaival, akik nehezen vár
ják a döntő ütközetet csütörtökön, hogy je 
lőttjeiket győzelemhez juttassák. Ha Júdás nem 
volt köztük, akkor nyert ügyük leszT; " 

Táncmulatság A jánosházai iparos és 
kereskedő ifjak önképzőköre december 26-án 
tánccal egybekötött müködedvelői színielőadást 
rendez. — Színre kerül -a- Nemzeti színház^ 
kedvelt darabjába »Svih.ák'ok« cimü vígjáték. •] 

Sajtgyár Jánosházán. A folyton sza
porodó tejszövetkezetek a tej árát nemhogy 
emelnek, hanem inkább lenyomják, ezért a 
nagyobb gazdák. elhatározták^ hogy egy^sajt-
gyárat alapítanak Jánosházán, amelynél a 
tejet jobban, vagyis 14 fillérért értékesíthe
tik. A napokban volt az alakuló gyűlés, ahol 
megjelentek: dr. Magyar Károly Kamondról, 
Takács Ferenc Dukáról, Töpler Káról yházá-
ról, Bardió Karakóról, Lázár'Szegvárról, Sar-
lay Kertárdl stb. A szerződést Staufer sajt
gyáros Répcelakról megkötötte az említett 
birtokosokkal és újévre' meg is kezdi a mű
ködését. . 

A konkurencia, ösv. K. J.-né Hosszu-
peresztegről vasárnap bement K. vaskereskedő 
boltjába kályhát venni. 34 forintot kért a 

f*&»4«3^>ké^ké1tn TgJ rtaTyliW^W^zT^TTíTié csak | 
1 Ófl fulUlt—ígért érte. Már-már megalkudtak, 

dp az özvegy meggondolta a dolgot, kiment 
a boltból:.hogy nem kell. Egy másik keres
kedőhöz ment s ott megvett egy kályhát 34 
forintért, adva reá 10 forint foglalót, azzal a 
megjegyzéssel, hogy kedden elviteti. Mily meg
lepetés várt azonban -reá, mr-c " haza-ért, ott 
volt, az .e lső ízben látott, de meg nem vásá
rolt kályha. A vaskereskedő nem akarta, 
hogy másnál vegyen, hát elküldte H. .1. hosz-
szu-peresztegi lakossal. 8 nap múlva a ke
reskedő perrel fenyegette, ha át 'nem veszi s 
nem fizeti ki a kályha árát. A nevet élhal-
gatjuk, mivel az ügynek biróság előtt lesz 
folytatása, majd akkor kiírjuk azon kereskedő 
ur névét is, a közönség vegyen róla tudomást 

Rablóvüág Bobán. A régi betyár
világbán szokott előfordulni, hogy a rabló
gyilkos az ablakon keresztül lelövi előbb a 
kiszemelt áldozatát és azután kirabo'lja.Majd-
nem hasonló eset fordult elő december 4-én 
este 10—11 óra közt Bobán, mikor is Grfln-
banm Dezső kereskedő ablakán 4-szer belőtt 
egy eddig ismeretlen tettes, hogy elpusztítsa 
az egész családját é s kifossza a vagyonából. 
A lövés zajára a nép odatódult mire a rabló 
elmenekült A jánosházai csendőrségnél j e 
lentették az esetet s mint halljak biztos nyo
mon halad, mert a tettes bobai s valószínű
leg legközelebb már az ügyészség börtönében 

| várja a- szándékos emberölés vétségéért I 
méltó büntetését 

A posta f igyelmeztetése . A karácsonyi 
és újévi rendkívüli csomagforgalom ideje alatt 
a küldeményeknek késedelém nélkül való ke
zelése csak ugy biztositható, ha a közönség 
a csomagolásnál és címzésnél a szabályokat 
betartja. Szem előtt tartandó a következő: 1. 
Pénzt vagy ékszert más tárgyakkal egybe
csomagolni nem szabad. 2. Csomagolásra fa
láda, vesszőből font kosár, vászon, kisebb ér
tékű s csekély súlyú tárgynál erős csomagoló
papír használandó. 2. A ' papírba, vászonba 
burkolt csomagot zsineggel átkötni és lepecsé
telni. 3. A i ímet pontosan kiírni, (a foglalko
zást és lakhelyet). Budapestre vagy Wienbe 
szóló küldeményekre a kerület utca házszám, 
emelet s ajtó kiteendő. A megye, esetleg, az 
utolsó posta is: 4. A cimet a burkolatra kell 
irni; vagy fatáblára, bőrdarabra, vagy erős le-
mezpapirra, melyet a csomaghoz kell kötni. 
5. A feladó neve, lakása, éppúgy a óim is, a 
cshSftagban is légyen, arra az esetre, ha le-

"íísnék-a cimirat vagy elveszne, a csomagot 
kézbesíteni lehessen. A csomag tartalma a 
szállítólevélen ia—szabadosán jelezve - legyen. 
Bpestre és Wienbe szóló élelmiszerek meg-
jelölendők minőség és meuyiség szerint (pl, 
szalonna 2 kgr.. pulyka 3 kgr., 2 liter bor.) 

Damjanichné utolsó k ívánsága . Midőn 
íz aradi Tizenhármas bizottság elhatározta, 
hogy a a vértanuk földjének megváltását é s 
méltó megörökítését sorsjáték rendezése utján 
valósítja meg, vendégül Damjanich Jánosnét 
kérte föl. Az ősz matróna nemcsakhogy a 
legnagyobb örömmel vállalta a védnöki tisz
tet, de csaknem halála napjáig buzgó segítő
társa volt a bizottságnak, az akciót, rendkívül 
nagy érdeklődéssel kisérte s a kibocsátott 
levelek egyrészét melyeknek tartalmát rend
szerint ö maga határozta meg, reszkető, de 
végtelen intelligens vonásaival maga irta alá. 
Ezekben a levelekben azzal a kéréssel fordul 

. i i - i i ' a i íS f t rüŰ^nséghez^ 
váltwi^^y^rtainik f ö l d j e v a z f a ^ f l r y B v a n o r 
h i l s fenét . annyi félistennel együtt megfojtotta 
a bakó! Levelet igy végezte: '.Engedjétek 
megérnem, hogy a magyar Golgothán a hő 
sökhöz méltó emlék hirdesse-*-nemzet ke
gyeletét és áldozatkészségét*. Sajnos, ezt nem 
érhette meg a hatalmas kort élt nagyszivü 
matróna, de végső kívánságát örökségképen 
a nemzőire hagyta. Damjanichné utolsó leve
lére — aki nem is kapott ilyent — tehetségű 
szerint áldozzon minden j ó hazafi. A bizott
ság központi irodája: • Budapest VII. Akácfa
utca 39. szám alatt van. 1 koronás sorsjegy 
ugyanott rendelhető. 

' A modern újságírás . Ismeretes, hogy 
az olvasóközönség napjainkban milyen igé
nyeket fűz az újságíráshoz. Nem lehet, ma 
már a közönséget semmiféle ügyeskedéssel 
és csillogó külsőségekkel félrevezetni. Elsrt 



4. oldal. Jánosháza és Vidéke. 50. szám. 

sorban következetes, igaz és lélekből fakadó 
politikai irányt követel, ajnely nem a hata
lom érdekei után szaladgál és nem üzleti cé
lokat hajszol, banem férfias, SZÍVÓS és Önzet
len munkával szolgálja a maga elé kitűzött 
irányt. Emellett a közönség jó és gyors érte-

-gflli^gatrifi^lriTOn. a, l.ptftl Mi máxjLmoá&n 
kor igényei szerint csaknem az express vonat 
is csigalassúsággal köze4edik^Ielefoiiössze-

' kőttetésekkel és sürgönyökkel bonyolítjuk le, 
sürgősebb érintkezéseinket. Iparos, kereskedő, 
földbirtokos,-köztisztviselő és minden intelli
gens ember ezer érdekszálakkal van. a leg
frissebb üzleti értesítésekhez, tőzsdei hírekhez 
és a napi események ismerétéhez füzvé. Néin 

-lehet megvárni, -míg mások mindent előbb 
megtudnak és az események ismeretéből ma
guknak hasznot merítenek. Mindent meg
előzve gyorsan és hitelesen kell értesülni az 
események Jefolyásáról. Ez a mai kor leg
első rangú kívánsága. Mindezeknek a feltéte
leknek teljes mértékben 'mégfelel a 'Magyar
ország', amely az ország egyik legelterjedtebb 
és legtekintélyesebb politikai lapja és amely 
következetes, önzetlen _ és_' hazafias irányával 
rég kivívta a magyar közönség osztatlan el
ismerését és bizalmát. A »Magyarország* pá
ratlan technikai tökéletességgel gyűjti össze 
napónként a világeseményeket és juttatja 
azokat már kora reggel az olvasó közönség 
kezeibe. Nem kell várni félnapokat, míg valaki 

' tájékozva lesz az eseményekről, mindenki a 
legtávolabb eső vidéken is már korán reggel 
megtudhatja, mi történt a nagy világban? A 
•Magyarország* értesülései megbízhatóak, tu
dósításai igazak és érdekesek. ^Emellett min
den sora oly válogatottsággal van szerkesztve, 
hogy mindenki bizalommai viheti be a lapot 
családi körébe is. A 'Magyarország* kiadó-

ségeim nincsenek és az.'ár meghatározáfánál 
kockázatot nem kalkulálok. Méltóztassanak a 
fentieket mérlegelni és érthető Részén, hogy 
nem a kivitét rovására készitek teljesen ki
fogástalan zakkö öltönyt, vagy téli kabátot 25 
és 30 forintért. Kérem Uraságodat, karácsonyig 
és újévi ruhaszüksógleténél tegyen nálam egy 
próbarendelést és állandó rendelőm marad. 
Utazó szabászaim állandóan "uton -vannak és 
látványosságot képező mintagyüjteményemmel 
egy helységben három öltöny rendelésénél 
saját költségemen egyik szabászomat odairá-
nyitom, pontos mértékvétel céljából. Fried 
Ármin, angol uri szabi), Budapeáj^. VI. Váci-
körut 39. 

Tisztelt olvasóink! Bizonyára szívesen 
fognak megismerkedni a »Scott-féle Emuisió-* 
val, mely általánosán ismert háziszer, vagyis 
csukamájolaj, csakhogy az utóbbit • teljesen jó 
izü és könnyen emészthető formában nyújtja. 
Gyermekek különös előszeretettel veszik be a 
»Scott-féle Emu.lsó«-t, mert jól izük.-Kapható 
a gyógyszertárakban. 

Jubileumi katalógust adott ki e héten 
Kertész Pál férfi és női divatáru üzlete Bu
dapest Rákóczi-ut 40. szám, 15 éves fennál
lása emlékére. A közkedvelt férfi és női di
vatáruház az egész országban ismeretes, mert 
alig van helység, ahova Kertész Pál hire ne 
terjedt volna. A gyönyörűen kiállított'kataló
gust mindenkinek, aki egy levelezőlapon kéri, 
ingyen küldi meg. 

Mi a legszebb karácsonyi ajándék? 
E kérdésben sokan törik fejüket a karácsonyi 
ünnepek előtt. Kétségtelen, hogy egy kará
csonyi ajándék csak akkor felel meg rendel
te lésének, ha szépsége mellett egyúttal prak
tikus is. Ma már alig vanl akás, ahol' kép, k 
ne díszítenék a-falakat. Százszorta fokozódik 
azonban-a • hatás, ha lakásunkat valamely 
kedves hozzátartozónknak művészi olajfestmé-
nyű, vagy krétarajzu arcképe díszíti. Egy 
ilyen arckép egyúttal a legszebb, a legkedve-

Elejtett beszédek. 
• - A) Hát én olvastam azt a mult heti 

vezércikket s mondhatom, elitélem azt a ke
reskedőt. De kicsoda az a tulajdonképeni >ki
csoda kereskedő.* 

B) Barátom, nehéz erre a válasz 
A) Miért? . : 

. jSJJUert nem tudhatja az ember, vajon 
kényszerből, avagy szükségből, avagy á ke
nyérgondokból keletkezett kenyéririgység vitte-e 
azon lépésre, ezért bocsássunk meg neki sne^ 
légy kíváncsi a nevére, azóta, hogy a nyil
vánosságra jutott, elmenekült a városból. 

A) Hát szégyenli ? 
B) Hogyne. Eddig adta.a világ előtt a 

bankot, hogy kedvező viszonyok közt él, a 
pénz nála annyi mint a kavics, most kiderült 
minden, hogy szegény örült volna annak a 3 
korona nyereségnek. — — -

A) Hát elhiszem, más nem Vihette arra 
a lépésre, mint a szegénység! 

B) Vessünk ezen tettére fátyolt 

A) Voltak sokan a felolvasáson ? 
B) Voltak, de többen maradtak otthon, 

mínt .amennyien még elfértek volna a teremben. 
A) Oly gyönyörű thema, mint az agy 

funkciója sem vonzotta .a publikumot? 
— B) Nem, mert a butaság szereti a sö

tétséget, a baglyok, is,kerülik a fényt, 
A) Ném kell fényt' árasztani a sötét

ségbe! 
— Tüske. 

hivatala (Budapest, Teréz-körut '19.) bárkinek ( sebb és legmaradandóbb karácsonyi ajándék. 
készseggel küld mutatványszámokat A Ma
gyarország« előfizetési ára egy hóra 2 K 40 
f, negyedévre 7 K. 

'•• A parcellázás ellen. A földmíveiésügyí 
miniszter most adott ki égy rendeletet, mely
ben a főispánoknak s-ezek utján a községi 
jegyzőknek szigoman meghagyja, hogy ha 
községükben 100 holdon felül levő birtok ke
rül eladás alá, akkor neki erről haladéktala
nul tegyenek jelentést Mert napjainkban az 
eladásra kerülő nagy birtokokat rendesen 
spekuláló földparcellázók veszik meg, akik a 
nagy birtoktestet szétdarabolják, azután elad
ják kis embereknek és tulmagas százalékot 
nyernek egy-egy sikerült üzlet lebonyolításán. 
A parcellázásoknál tapasztalt visszaéléseknek 
akarja ezzel elejét venni a miniszter. Nagyon 
nehéz, feladat lesz ez! ; •.: -<•• 

leménye. A legutolsó divatnak megfelelő szö
veteimet készpénzen, tehát gyári áron alul 
vásárlom és készpénzfizetésért szállítok. Eme 
rendszeremben rejlő előnyök folytán veszte-

K É R D E Z Z Ü K MEG A HÁZIORVOST! 

A »Rafael* fényképészeti és festészeti mű-
intézet, Budapest, Rottenbiller-utca 46. amel- j 
lett, hogy a főváros legelső ilyen műintézete, ' 
még egyúttal feltűnően eleső áraival -is az l 
egész országban nagy népszerűséget és ked- ' 
veltséget szerzett magának. Rendelésnél ele
gendő egy fénykép beküldése. Krétarajzok 
már 6 koronától, olajfestmények 10 koroná
tól rendelhetők díszes paszpartúrával. E hír
neves müintézet lapunk olvasóinak készséggel 
szolgál előzetes felvilágosítással és árjegyzék
kel. — Megbízható ügynökök mindenütt fel
vétetnek. , ' 

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

egy igen jó billiard-asztal 

(forgatható) dákókkal és go

lyókkal együtt. — Értesítést 

ad a Sörházban: Krenn József 

rondorfi 
alkalikus » W « K » 

gaTjflttt,ttt>tf 
Bar, pezsgőhöz a legjobb ital. 
Magyarországf íőraktár: Bpest, V. Zoltán-u. 10-
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T 

H a l l ó ! 

i. ^.Uv'-AJ J 'o 

H a l l ó ! 

szenzációja ? 
B) A Blériot-féle repülőgép. 
A) Dehogy, dehogy. A Blériot-féle szö

vetek, amelyek csak 

CSEH KÁLMÁN és F I A 
áruházában kaphatók. Mesés szövet é s olcsó. 
12 forintért már szép divatos zakkó öltönyt 
csinál, vagy jzép,felöltőt , vagy télikabátot „ 

Meggyőződhetik bárki, csak nézze meg 
a kirakatot, ott az árak feltüntetve vannak. 

Kívánatra mintákat házhoz küldünk. 
Elsőrendű munkaerő és szabász. 

Cseh Kálmán és fia 
férfi-szabók. 

Nyomatolt Dinkgreve Nándor^vilíanyerőre berendezett' könyvnyomdájában Czelldömölk. 


