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Az olvasóközönséghez.
Másnemű

elfoglaltságom

miatt a

téséről.
Félben hagyott munkát hagyok az
utódaimra, de nyugodtan adom át, mi
vel a kezdet nehézségeivel én küzdöt
tem meg, az utat már annyira egyen
gettem a Számukra, hogy nyugodtan,
bátran dolgozhatnak tovább.
Célom volt a korrumpált viszonyok
szanálása, a társadalmi élet purifikálása.
Jót akartam — jól.
Ha nem is értem el mindenütt
sikert, e latin mondással élek:
»Ut desint vires, tamen est laadanta volnntas.*
Jánosháza, 1910. március 23.
Marton Adolf.

Visszaemlékezés.
Irta: Iirály Jiim.
>.

(Folytatás.)

A »cng rehtsz sant*-tok után aztán
megindul a kisded csapat a gyakorlótér felé.
— Ez a katona kin- és vérpadja. Itt a cugkommendáns a mindenható nr. Itt ítélkezik
elevenek és holtak fölött. Igyekeznek is a —
legények az itélő-birót — amennyire csak
Jehet — lekenyerezni szóval vagy pénzzel.
A pénz! Ez hatalmas nr ma is! A pénz be
szél ma is! Ez emel és buktat Ez juttat
állásokhoz, — teszem a képviselőséghez. Ez
se^iti kei^tnht-^ptégfcéfeawa. Illillllwiréle
vizsgákon. Ez ad ma fényt, szerelmet, boldog
ságot Ezért él, hal az ember. Ez dominál a
katonaságnál is. Egy jó ricsaj a kantinosnál,
egy jó ebéd a kantinosnál, egy jó »vergonia«
szintég a kantinosnál megteszi a hatását;
vagyis nincs annyi »herstelt«, sőt a »capfenstreih. után is haza lehet jönni minden utóOvetkezmény nélkül.

STERN

A lap szellemi részét .illető közlemények a
szerkesztőséghez; előfizetések, hirdetési dijak
és reklamációk a kiadóhivatalba küldendők.

I R Á L Y
J Á N O S
társszerkesztő.

Megjelenik minden siombaten.
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések menegyezés szerbrt kdsiltetsok.

Olvasóközönségünkhöz.

mai napon lemondtam a lap szerkesz

Dr

NÓVÁK
P Á L
telelős szerkesztő.

r i

A mai számmal
szerkesztését.

átvettük

e lap

Célunk csak egy: minden erőnkkel
támogatni Jánosháza és vidéke szellemi,
erkölcsi és anyagi fejlődésében. A bé
kesség, az egyetértés, az összetartás
szellemében kezdjük meg munkássá
gunkat, minden személyi érdek mellő
zésével útmutatók, irányitők, lelkesítők,
buzdítok akarunk lenni ugy a jelenben,
mint a jövőben a haladó élet utján, de
az igazságtól vezérelve kíméletlenül rá
fogunk mutatni a társadalmi, az erkölcsi
ferdeségekre és időt) fáradságot nem
kímélve teljes erőnkből irtani és irtatni
fogjuk a konkolyt, mely közéletünkben
burjánozik, — vagy majdan, élősködni
próbál.

Amint mondám, a nagy»exercir-pl a tz«- on
aztán megkezdődik a nagy armádiába való
benevelés. A »szalétiron« kezdődik, a • rehtsz
és »linksz« pariron végződik. Közbe azonban
kipróbálják a nyakcsigolák'jóságát, a kezek
erejét, a lábak erősségét, a csontok kemény
ségét, a koponya ellenálló képességét, szóval
a tsst minden porc és nem porcikáját
Ha a katonaságnak más nem is, de az az
egy jó haszna meg van, hogy az embert megedzi és megerősíti. Ez afiatalnemzedék, mely
általában úgyis oly gyönge, "nem árt neki.
De ott van mindjárt a hiba, hogy idő előtt
— hozzászokás előtt — megerőltető mnnkára
kényszeríti a legénységet Pardon nincs! Le•g^Tflfá¥=«ne£ akár meleg.^ legyen ofl&kár
víz, akár sár, akar 1it5r«ár jég, ha éhes, "ha
jóllakott: a »nidert« egyformán el kell végeznie. Sok lesz ott nyomorulttá, sok lesz ott
bénává. Sok lesz ott lábfájóssá, sok lesz ott
valami nyavalya hordozójává. — Iskola alkalmával kérdezték az iskolát vezető tisztet:
.Mennyi ideig szabad a katonát gyaIogoltatni?<
— A rogyásig — volt a felelet. Én egy

Minden jó és minden rossz meg
fogja hallani tőlünk, biráitól. ítéletét.
Mint a jó magvető törni, gondozni
fogjuk a földet és ha itt-ott egy-egy
veréb pusztítani is fogja az érlő káliszokat, mi türelmesen remélni fogjuk a'
bő termés áldásait.
Az olvasóközönség támogatását kérik;
Jánosháza, 1910. március
Király János

26-án.

Novak Pál

Hnsvét.
Irta: Kovái Pál
.Harmadnxpou

htlnBsftg

fölt
És fölvirradt a reggel. Mig az arany
nap méltóságteljesen felemelte égő tüzes
szemét az Olajfák hegye mögül, addig

nagy gyakorlaton egy veszélyeztetett pont
segítségére siettem. Gyalogoltunk reggeltől
estig. Igaz, hogy háromnegyed réssé kidőlt,
de nem is volt szükség többre. Tehát addig,
ahogyan a helyzet kívánja.
Mig a csapat kinn defellirozik, addig'a
konyhán elkészül az ebéd. A napos szobáról
szobára jár és.bekiabálja: menázsl Ez isteni
szó, különösen, ha »gránátman>« van. Es a
legjobb katonaeledel. A sajkák megcsörrennek
s farkas étvággyal fogyasztják el a sovány
ebédet A katonának ezzel be kell érnie, ha '
nincs más. Ebéd után aztán elmondhatja:
•Tied vagyok imádott heverés*. Mert heverni
lehet kalonáéknáL Sőt a káplár folytathatja
»:^g*£*2g$»Jde
•'"•T-J*?
apád! Rohannak mind oda, ki' pipával, ki
gyújtóval, ki dohánnyal, ki szivarral, hogy
kedveskedjenek neki. Ja! nagy nr a káplár
ur. Ezért tévesztette Össze a német asszony
a rangot, mikor kérdezték tőle, hogy mi a
fia. Azt monda: >Ih váz nid, koprol oba'
generoW. (Én nem tudom, hogy Káplár-e vagy
geneFáTShS?^
—

hornyolt tetőcserép-gyára Jánoskái*
Számos elismerő
levél és kitüntetés. Allandőan kapható: I . rendű tégla 32 I .
DL
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M 8 0 »•
Hornyolt tetőcserép:
Apró tetőcserép:
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2 oldal
a lepecsételt sir körül vakitó fényesség
áradott szerteszét, az őrtálló katonák
földre hallottak, kősir súlyos fedele föl
pattant és — amint őmaga előre megJósolá'"— dicsőségesen feltámadott a
világ megváltója. És a befejezeti, a-jól
elvégzett munkára ezzel rá lett ütve az
igazság pecsétje.
Húsvét ünnepén a nép piros to
jással ajándékozza meg kedvesseit, sze
retteit. És vájjon miért? Mert a tojás
a feltámadásra emlékeztet. Ugyanis a
hófehér, az elzárt falak 'alatt egy élet
van eltemetve, melyet az anyai szere
tet, meg az isteni Gondviselés a világra
hoz. Az elzárt élet testet ölve feltöri
börtöne faját, hogy létében mint min
den teremtett lény, a teremtés nagysá
gát, az Isten dicsőségét hirdesse.

mélyén valami fájó remegés fog el ben
nünket, mert szabadságunk, alkotmá
nyunk halódni készül, lelkiismeretlen
kufárok máris temetni akarnák. Már^
készen tartják a követ, amelyet a sir
fölé .akarnának hengeríteni, hogy ne
lehessen onnan többé sohase feltáma
dás. És most, mikor úgyis annyi az
ellenségünk, még mindig nem akarunk,
de nem is próbálunk összetartani. Egy
mást tépjük, marjuk, egymást gyengitjük, hogy közös ellenségünk annál
könnyebben győzedelmeskedhessek raj
tunk. Pedig ha elbukunk, akkor ki

tudja, lesz-e még valaha feltámadás ?
•
*
»
Jöjj el oh húsvét ünnepe ! Áraszd
el^zivünket a szeretet melegével, ihlesd
meg a lelkünk ,, hogy léstvérjobbot
nyújtva, egy táborba gyűlve mindnyá
És ez a piros tojás egyike a leg jan, akik magyarok vagyunk, dicső
gyönyörűbb allegóriáknak, amelyek a eszmék, szent célok felé törjünk és ha
keresztény hitet és a mindennapi életet. jön o kísértés órája óvj, védelmezz,
szabadíts meg bennünket a gonosztól s
összehozzák egymással.
hoz rt-ánk, akik már annyit tűrtünk,
*
*
A nagy természet is most kezd annyit szenvedtünk egy jobb kort, hálál
éledni, feltámadni. Bimbó, virág ül a nélkül egy feltámadást!
fákon, erdő, mező, rét zöldbe borul,
mindenütt zsong az élet: itt a tavasz.
A langy fuvalom, az enyhe napsugár
felvidítja, kicsalja a természet élőlényeit
Irta: Király J á i o s .
és daltól, kellemesen zsongó zajtól lesz
Mikor azon gondolkoztam, hogy mit is
hangos minden.
kellene e húsvéti számba irnora, eszembe j u 
7

„Robinson Crnsoe" szerzője.

r

•

*

A keresztény világ, a nagy termé
szet feltámadási ünnepén mindenki
örü|, mindenkinek pír ragyog az arcán
és mosoly játszik ajkai körül, tán ne
künk magyaroknak is, de belül, a szív
Ez a — nem tudom — hány százezer
ember hever. Hever, semmi hasznot nem csi
nál. Talán most mégis kezd a figyelem feléjök
fordulni. Az analfabéták számára tanfolyamo
kat rendeznek, gazdasági iskolát nyitnak ne
kik, háziipari dolgokra is megtanítják őket,
dúlni s valami hasznosat, érdemeset produ
kálni. Igy azt a nagy tőkét, melyet a nép
véres verejtékkel rákölt, félig-meddig vissza
adhatná. Hisz 3 év alatt minden tekintetben
művelt hadat lehetne kibocsájtani. Persze,
erre a vezető körök nem igen gondolnak!
A heverés után 5 órakor szokott lenni
a parancs. Természetesen németül. Hogy is
lehetne máskép Magyarországon? Már egé
szen megszoktuk ezt. A magyar legénységnek
— ha akar, ha nem akar — németül kell
tudnia, mert különben »kuttyá Magyarén.« De
a német tisztnek, ha husz évig is van magyar
ezrednél, nem kell tudnia magyarul.
— Hát mit szólsz hozzá öcskös?
"* — Barátom, ez borzasztó szemtelenség.
— És ez igy van, kevés kivétellel. Hát

tott egyik ifjúkori olvasmányom: > Robinson
Crnsoe*. Talán nincs ember, aki ne olvasta
volna vagy legalább a meséjét ne hallotta
volna.
Azért, araikor e lap hasábjain most a
nyilvánosság elé lépek, ennek a szerzőjéről
— Defoe -Dánielről — akarok egyel-mást el

mondani, mert hasonló minden írónak a sorsa
ennek az írónak a sorsához.
Defoe (ejtsd Defó) Dániel Londonban
születeti Az Isten szép elmebeli tehetséggel
áldotta meg. De azért nem ment sem poli
tikai, sem tudományos- pályára, — mint ma
napság minden ember, — hanem üzletet nyi
tott és kereskedő lett belőle. Ezzel is meg
mutatta, hogy nemcsak a politikai és a tu
dományos pályán tud az ember boldogulni,
hanem — mint sokkal szabadabb ember —
a kereskedői pályán is meg lehet élni.
Mikor pedig az anglikánok és a puritá
nok között kiütött a nyílt ellenségeskedés,
tettel és lélekkel a puritánokhoz csatlakozott,
tollat ragadott kezébe és felcsapott — Írónak.
Erősen, sőt kíméletlenül üldözte a ha
talomra vergődött, csuszó-mászó gazembere
ket, kik a becsületes, tisztességes embereket
mindenáron el akarták nyomni, mindenáron
meg akarták semmisíteni. Mikor ebből a
lappangó tűzből láng csapott ki, még buzgób
ban, még erősebben forgatta hatalmas tollát
Az igazság vezette mindenben s nem volt a
világnak semmi hatalma, mely őt annak k i 
mondásától visszariasztotta volna.
Defoe egy csapásra tekintélyes ember
lett Irataiban sok hasznos intézmény létesí
tését sürgette. Gyakran tanácsot kértek tőle.
És Defoe boldog volt, mert jót tehetett em
bertársaival, hasznára válhatott hazájának.
Már pedig ő világéletében nem a maga jól
létével, hanem mindig a másokéval törődött.
Ellenségei azonban addig fondorkodtak
ellene, mig ármánnyal, vesztegetésükkel felül
nem kerekedtek rajta és ugyancsak .-iettek
ártalmatlanná tenni. Ugyanis egy költeményé
ért, melyben a hatalomra jutott pártot, a
nép zsarolóit, a hotigcsalokat, a sikkasztókat
kigúnyolta, perbe fogták és 7 évi fogházra
meg pénzbirságra ítélték. — De azért nem
siránkozott, nem is panaszkodott hanem ne
mes büszkeséggel tür.te a büntetést és a meg
aláztatást
•*.- "

,í •

"

ez nem szégyen a magyarra, a magyar nem
Másnap 10 órakor már ott állt a ka
zetre, hogy tulajdon édes hazájában németül szárnya udvarán a csapat. Még egy utolsó
ugráltatják fiait? Németül sorozzák, németül >cug rehtsz sant< után megindult. Nagy ese
esküszik, németül vezényelnek neki, németül mény egy csapat távozása a kaszárnyából. A
szidják és németek szidják, németül nevelik. kollégák üdvrivalgása, szervusza között, trom
Az istenadta magyarja megtanulja a németet bita-búcsúztatóval megindult a kisded csapat
uü*on m i n d ^ y ^ m e t ü l . cselekszik. iülne- JMDI»U jyicosa jneg wJ^sakttoaAia. • hogy
"tül eszikj héhrertl isSk; "németül beszél, né fiait TnegMir' a Bflsnyáfe mi
metül öltözködik, németül gondolkodik.németül
— Hova mennek vitéz urak? — kérdé
formálódik egész jelleme és igy mindent lé az egyik pasas.
pésről-lépésre elvesztünk s végre oda lukadunk — Trebinyébe harcolni. Nem is jövünk
ki, hogy az összmonarchiának egy ócska tar egyhamar vissza, vagy talán sohasem, volt a
tománya vagyunk. Azért kíváncsiak vagyunk, felelet "
micsoda katonai követelésekkel áll szemben
— Hova mennek káplár ur? — kérdé
a kormány az uralkodóval, de. még inkább a másik.
.kíváncsiak vagyunk arra az engedményre.
... ír* Boszniába! . . .
Egy napon kapjuk a parancsot, hogy
Szentül meg voltak győződve róla.
holnap, azaz vasárnap az egész eug megy
Délután 5 órakor már R . . . . vertük
B . . . . . . Ez ugy hatott, mint derült égből a a faszegeket a bíró pajtájának a falába,borju
villámcsapás. Egyik sem tudja még felpakkolni és ruhatartónak. Ami megemelhető volt az
a borjut és mégis holnap menni kell. De mire udvaron, az mind megmozdult. Egy óra múlva
való a pucér? Egy koronáért megtesz min már kész tanya volt a pajtában a szalma
dent! Pucérok elő! Estére már .minden ké
között Mantli volt a takaró, ponyva a lepedő,
szen voltunk.
_'
bakancs a fejűnk a|ja.
(Vége köv.)

3. oldal.
Az »igazság emberét* — mert őt csak
igy nevezték — az utcán és mindenhói ezer
és ezer ember dicsőitette, ünnepelte, mikor a
fogházba ment. — »Ime polgárok — kiáltot
ták az emberek — ez a mi védelmezőnk, ez
az igazság bátor szószólója, üdv és dicsőség
neki! Áldott legyen előttünk az ő neve!«
Mikor később a nép közbenjárására a
fogházból kiszabadult, nem foglalkozott többé
a társadalmi ügyekkel, visszavonult a nyilvá
nosság elől és csak hivatásának élt. S akit
egész Angolországban tisztelettel emlegettek:
a mindennapi kenyér gondjaival kellett küz
denie.*
*
*
Mikor ezt igy végig gondolom, e lapnak
volt szerkesztőjét Marton Adolf dr. áll előttem.Ráillik minden sor.amit fennebb mondot
tam és agy, ahogy mondottara.
De hiszem, hogy most,_amikör távozik
e lapnak szerkesztőségéből, elveiből, meggyő
ződéséből nem enged, hanem márád á régi
— Marton Adolf dr.

Apróságok.
B. marhakereskedő az állatok által ter
melt nagy mennyiségű trágyát, hogy valami
kép értékesítse — mini egy tizenöt kocsira
valót — eladta R. korcsmárosnak, szabad
rakodással, kocsinként 3 koronáért. A szabad
rakodás persze azt jelenté, hogy a kocsira
annyit lehet rakni, amennyit két lo egyszerre
el bir húzni. Ami korcsraárosunk, furfangos
ember lévén, ki is használta a szabad rako
dás előnyeit és megrakatta ugy a kocsiját,
hogy már a második fordulónál látható volt,
miszerint a' tizenöt kocsi trágyából aligha lesz
négygyei is. B. nagyon bosszankodott, hogy
igy becsapódott, de hát nem tehetett semmit,
mert a szabad rakodás ki volt alkudva. De
még se állhatta még, hogy meg ne szólja R-t
ilyenformán: .Uramöcsém, ez már még sem
böcsület« és rámutatott az irtóztatóan meg
rakott szekérré. R: gondolkodott egy darabig,
majd pedig csalafinta képet vágva visszafelelt:
• Hát iszen ami azt illeti, nem it böcsületet
1 vettem én kelmédtől, hanem trágyát*
Kohn bácsi kölcsön kér.
vidéki földesúrhoz, aki jótékony

T.iPliJNyi '^.ÍI'Í«'U
H
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tönkrement-árendás.
No Kohn bácsi irii jót hozott —• kér
dezte a földesúr? ,
Nem hoztam én kérem alásan semmit,
— feleli Kohn — hanem egy kérésem volna
a tekintetes úrhoz. Biztosan tetszik még em
iékezni a kis Sárikára, az én leányomra, aki
már nagy leány lett. Most igen nagyszerű
párthi kínálkozik neki, egy igen jó párthi, de
nincs együtt a hozomány. Ezer forint kell a
fiatal embernek; ha lenne a tekintetes ur
' olyan kegyes és megsegítene.
. Hát mennyi van már meg a2 ezer fo
rintból ~-=Hcérdé a földesúr ?
Bizony csak ötszáz forint, kérem alásan,
épen a fele tekintetes ur.
A

No tudja mit Kohn bácsi, ~ — szól a
földesúr, — ha már az ötszáz forint meg
van, akkor á másik ötszázat meg alkudja le.
Ja kérem —szólal meg Kohn bácsi
nagy nyugalommal — hiszen, épen az az
ötszáz forint van csak meg, amit le akarok
alkudni.
•
Méltó válasz.
Dr. S. ügyvédjelölt udvarolt a principá
lisa leányának. Egy .zajos muri után, éjjeli
zenét adván ideáljának, nem tudni, a bor
hatása alatt-e, vagy pedig pajkosságból, azt a
nótát huzattá: .Sajó kutyára jaj de mélyen
aluszol . . .«
—
Mikor aztán elhallgatott a banda,gyenge
fény szűrődött ki a szobából és a holdvilágos
éjszakába kicsendült a zongora hangja: .Kis
kutya, nagy kutya, nem-ugat hiába.
.
-•- —
—-—
Kacagó.

Elejtett beszédek.
Ur. Pincér! fizetek.
' '••• '..
P) Kérem alássan.
- _ U) Volt egy rántottam 3 tojásból , . .
P) Hatvan . . .
U) Hogyan? Hiszen ..az étlapon csak
huszonöt van?
—
—'—P) Hja kérem, az az étlap tavali. Most
pedig drága a tojás és hullanak a tyúkok.
U) Már pedig én csak huszonötöt fizetek.
Itt van. Ellenben adok tizenötöt borravalónak.
P) Kérem alássan.
•
U) (Fizet)
- iP) (Mélyen meghajol.) Köszönöm alássan.
1

• á s a becsület és más a trágya.

Egy
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X) Hova olyan sietve?
J) Megyek a püspökhöz.
X) Azt mi az ördögért?
J) Feljelentem azt a nagyhangút
X) Ugyan . . . És miért?
J) Mert azt irattá rólunk, -hogy igazsá
got akartunk venni.
X) Hol?
J) Ott ahol igazság van.
X) Hát csak menj.
J) Megyek is.
X) De ne hevesen."
J) Nem, csak sebesen.
X) De várj még egy kicsit.
J) No.
X) Hanem a püspökhöz hiába mész.
J) Mért mennék hiába?
X) Mert az neafrdiWTfe.y ijwiwu zs .
J) Nembaj. Akkor megyek a rabbihoz.
»
*
*

-.- - •

Ur. Adjon Isten Jánosbácsi.
Polgár. Jónapot kívánok nagyságos ur.
U) No mi újság a faluban?
P) Semmi olyas nagyságos ur.
U) Hát a választással hogy vagyunk?
P) Hát valahogy csak leszünk nagysá
gos ur.
U) Aztán mi az elvük?
P) Az én elvem ötven forint,, hogy. a
többié mennyi azt nem tudom nagyságos ur.
U) Akkor maguk biztos nyernek.
P) Azt szeretnénk nagyságos .ur.,
, Tüske.

Útravaló.
Édes fiam, te most elmész
Messze, idegenbe.
Tartanálak, de hasztalan
Van könny a szemembe.
Téged álmok vezérelnek,
1 Ragad i/ju,vágyad,—
',
Bohó szívvel m é s z . . . Itt hagyod
A szülői házat.
Csupa édes reménységgel
Van tele a szived.
Azt hiszed még, aki szólít,
Mind barátod, híved.
Nem tudod még, — honnan tudnád?
Milyen is az élet?
A lelked ép, szived tiszta,
Még csak mostan éled.
Hej ! de tndom, jön--idő s majd
Szétfoszlik az álom
És megtudod, milyen minden
Ezen a világon.
-Tövis lesz a rózsa mellett
Hogyha nyúlsz feléje,
Délibáb lesz amit' űzöl
S ha odaérsz, vége. -

"

Lépten-nyomon csalódni fogsz,
Míg el nem vész hited.
Ha bajban lész szánni fognak,
De nem lesz egy bived.
S ha már egyszer baj ért, akkor
Se vége, se hossza.
— Hogy könnyítse, nem lesz aki
Bánatod megossza.
Az életed vergődés lesz,
Meddő a küzdelmed
—.
És az élet gondjai közt .
Megtörik a lelked.
Keresnél majd, de seholsem
Találsz nyugodalmat,
Vigasz helyett az emberek
Szemedbe, kacagnak.
De ha egyszer azt hinnéd, hogy
Nem gyógyít meg semmi
S elfogna a vágy a sírban
Odalenn pihenni.
Feledd el azt a világot,
Gondolj az anyádra;
Gyere háza édes fiam
A szülői házba.
kolom Tibi
A bánatott gondot;
Meggyógyítom a. szivedet
Akármilyen romlott.
Megtanítlak imádkozni
Bizni az Istenben,
Boldogságra ráakadni
Két ragyogó szemben
. Nóvák Pák

Lapnak olvasóközönségének boldog
húsvéti ünnepeket kivan a sierkeutötég.
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A meghűlés
az az ajtó, amely a komoly betegségeket bebocsátja, de a SCOTT-féle csukamájolaj
EMTJLSIÓ becsukja az ajtót, még mielőtt a
betegség oda beférkőzhetne.

SCOTWáe B I U L S I Ó
tisztaságával, emészthetőségével

1

és gyógyító erejével nagy hír
névre tett szert.
Orvosok, szülésznők,
és betegek

ajánlják

szülők
minden

7

nemű torok- és mellbajoknál,
mint az Összes belsőbajoknál-

A S C 0 T T-iéle EMULSIÓ
a legkiválóbb.
B i t eredeti tvtf ara 2 K 50 fillér.
Kapható minden gyógytárban.

Heti krónika.

Szálybóly Gyula utóda. A dunántúli
h. é. részvénytársasága jövő hó 9-én Buda
pesten tartja közgyűlését, melyen az igaz
gatóság három uj tagját fogják megválasztani.
A közgyűlés után az igazgatóság választás
utján tölti be Szálybély Gyula elnOk helyét
Értesülésünk szerint Batthyány
Lajos gróf
f: í ; tTT.7iServán nagybirtokost fogják meg
választani és igy ismét vasmegyei ember áll
a dunántúli vasutak élére.
Vöröskakas. Nagy tűzvész pusztított e
hó 21-én Megyerben. Éjjel liz óra™ körül Í P ~
gyulladt az egyik lakóház és a nagy szélben
alig egy negyed óra múlva már a fél falu
égett A tűz hírére csakhamar ott termett a
szomszédos községek ükk, Hosztót, Szegvár
és Rigács községek tűzoltósága, de a nagy
hőségtől a mentésről nem is lehetett gondos
kodni, hanem csak a tüz továbbterjedését
próbálták megakadályozni, ami végűi sikerűit
is. Élénk részt vett a'mentésben a megyeriek
öreg tanítója, akinek bár a feje felett égett a
ház, mentett mindent, ami megmenthető volt
Az öregből — már 48-ban honvéd volt —
ugy latszik még most sem ha't ki a bátor
ság; a bajusza és a szakála azonban lepörkölödött. Az érdekeltek bevallása szerint: 8
lakóház, több melléképület, 4 szarvasmarha,
körülbelül 30 sertés és többféle ingóság lett
a tüz martalékává. Szerencse, hogy a kár
legnagyobb része biztosítás révén megtérül.

Személyi Ur. Ostffy Lajos vármegyei
tb. főjegyző, aki jelenleg a celldömölki kerü
let egyik 48-as párti képviselőjelöltje, március
21-én dr. Porkoláb Mihály, a celldömölki
48-as. párt elnökének kíséretében fánosházán
időzött. Ez alkalommal az egybegyűlt válasz
Üstökös év — üstökös bor. Az 1910.
tók nevében pósfalvi Tulok Benő dukai föld
év tudvalevőleg üstökös év. Az idén két
birtokos, Fischer József tkp. igazgató és dr.
üstököst.is fogunk látni. Az üstökös évekről
Marton Adolf üdvözölték őt, mire viszont
azt mondják,, hogy jó borévek. A •Frankfur
Ostffy Lajos rövid, de annál tartalmasabb és
ter Zeitung< például azt irja, hogy 99 év
lelkesebb beszédben köszönte meg az irányá
előtt az 1811-iki üstökös olyan bort hozott,
ban tanúsított őszinte bizalmat és a tapasz
amelyet még sokáig hívtak »0stökös bornak<,
talt nagymérvű lelkesedést
Az 1610-iki év is támogatja ezt a tapasz
Halálozás. Noszlopi Noszlopi Antal, talatot.
Varga Dénes dukai evangélikus tanító ipa, f.
Ami jól Ízlik, az a szervezetnek ren
hó 18-án, életének 68-ik évében Várpalotán
desen hasznosabb, mint a visszatetsző dolgok,
meghalt Az elhunytat kiterjedt rokonsága
különösen gyógyszerek. A »Scott-féle Emulsió<
gyászolja.
feltétlenül jó. iziVkönnyen emészthető össze
Biróválasztás. Folyó hó 21-én folyt le
állítása
a csukamaj-olajnak, melyet gyerme
Dukán a' biróválasztás. A választási elnök
Takách Ferenc volt Bíróvá egyhangúlag Szálai. kek is előszeretettel vesznek. Kapható a gyógy
szertárakban.
Antal választatott.
Közgyűlés. A Jánosházai Fogyasztási
Kés mellé villa való 1 Ma, ha valaki
Szövetkezet e hó 20-án tartotta meg ez évi elmegy az országház előtt, egy szomorú,' k i 
rendes közgyűlését A közgyűlés a tagok nagy halt, csöndes épületet lát; amely busán és
számú jelenlétében folyt le.
'en-bámul a vizbe rideg és súlyos kőa szövetkezet forgalma évről-évre emelkedik, falaival. A vizet pedig, előtte, az északi szél
amit a jelenvoltak örömmel vettek tudomásul. zöldes-szürkévé fodrozza és a napsugarak
Óvoda megnyitás Olvasóink figyelmét fénytelenül vesznek el a zavaros hullámok
felhívjuk Hermann Pálné okleveles óvónő között Körül, a partokon kevés
hirdetésére.
•
- ^ ^ / S t ^ ' ^ -J'!'vés.,.is-J«horpisztott
" ü f áfát. A pannonhalmi főapát Hollősi zátSnJaltag az útjára. Lecsöndesedtek a ke
Bupert esztergomi főgimnáziumi igazgatót, a délyek is mind, s aki még beszél a hétfői
bencés rendtagok szavazata alapján, c e l l d ö  nap viharos délelőttjéről, az is csöndesen,
mölki apáttá nevezte ki.
okoskodva, vagy humorosan szól róla. Ma
Lelkészválasztás. A- kőszegi ág. h. ev. már nem beszélnek arról, hogy miképpen
egyházközség e hó 13-án Balikó Lajos ro- verték ki a teremből a miniszterelnököt, de
honci lelkészt egyhangúlag a kőszegi egyház több szó se esik arról, hogy mi történt a fo
község lelkészévé választotta meg.
lyosón, mit beszéltek a honatyák, ki hogyan
Ai adóhivatal hivatalos órái A cell fogta föl a dolgot, ki mit mondott róla és
dömölki m. kir. adóhivatal részére a hivata ki miképpen magyarázta? Mert érdekes do
los órák f. J>v\ április 1-től hétköznapokon log ám az is, ami a folyosón történik; sok
reggeli 8 órától délután 2 óráig, vasárnap és szor még sokkal érdekesebb dolgokat hallott
ünnepnapokon délelőtt 9-től 11 óráig állapít az ember, mint áz ülésteremben. És sokszor
tattak meg. Be- és kifizetések hétköznapokon érdemes följegyezni egy-egy megjegyzést, vagy
délelőtt 9 órától délután 1 óráig eszközöl hasonlatot, amellyel a magyarázó honatyák
tetnek.
megvilágítani próbálják a "helyzetet, ügy-egy
m

lelkesen magyarázó honatyát egész csoport
vesz körül és. lesik az ajkáról a szót szörnyű
figyelemmel. Aki aztán fényt is vet az álla
potokra ilyenféleképpen:
— Bizonyosan emlékeztek még arra a
régi anekdotára, amely a magyar parasztról
és a nála beszállásolt katonatisztről beszél. A
katonatiszt ugyanis nem törődött a paraszt
házát megillető tisztességgel és a kivont
kardját egyszerűen végigfektette az asztalon.
A paraszt aztán fölkelt, kiment s nemsokára
hatalmas vasvillával tért vissza. És a vasvil
lát ke/eszlűlfektetté a kardon a következő
szavakkal:
— Kés mellé vila való!
. Szakasztott, ilyen a mai helyzet A kor
mány az a katonatiszt, aki nem törődiK az
ország házát megillető tisztességgel. És olyan
eszközökkel dolgozik, amelyek nem oda valók..
Csoda-e hát, ha a megsértett házigazda is
szokatlan-eszközökkel felel? A paraszt bizo
nyára nem hozta volna be a vasvillát, ha a
katona a kardot nem tette volna az asztalra.
Mi se vertük volna ki a kormányt, ha arro
ganciájával nem provokált volna erre.

Temetkezési vállalatok b. figyelmét
felhívjuk, hogy sikerüli megkapnunk a >Perolin< fertőtlenítő készülék egyedüli vezérképvi
seletét A »Perolin< a szoba levegőjét tisz- titja, felfrissíti, kellemes illatot áraszt és meg
öli a..iacillusokat es igy a ravatalozási kellékekkel nem viszik haza családjukhoz, vala
mint más házakhoz a betegséget. A >Perolin<
3 nagyságban Friedmann L. Lajos és Testvére .
cégnél, Budapest, V. Arany János-utca 29. sz.
alatt kapható. Árak: 12, 20 és 25 korona.
Kívánatra árjegyzéket használati utasítással
bérmentve küldünk.
A jobbkezessóg eredete. Egyik sokat
vitatott kérdés az, vájjon a történelem előtti
kor emberei szintén jobbkezesek voltak-e,
vagy pedig egyaránt használták mind a két
kezüket? A klasszikus ó-kor népei már mindjobbuezesek- voltak, hasonlóképpen a zsidók
is. A bibliában ugyanis többször van kiemelve
egyes emberek balkezessége.-A—kőkorszakból
fenmaradt szerszámok azonban azt látszanak
bizonyítani, hogy azokat a jobb és balkézzel
egyaránt használták. Valószínű, hogy_az. em- »_
ber csak akkor kezdte jobbkezének az ügyességét fejles teni, amikor harcossá és va
dásszá lett
ü

Védekezel a peronoszpóra ellen. A '
mult esztendőben nagy mértékben dühönpött
peronoszpóra járvány tanulságait felhasználva,
a M.kir. Ampelológiai Intézet igazgatója a pe
ronospora elleni, védekezésről írott útmutatást
á y t ó t o i t a - E z - a füzet, mely..
W*$&tWÍ08*
Ttortfthető imJiton tárgyalja a védekezési el
járást, egy szines magyarázó képpel kibővítve
a fOldmivelésűgyi miniszter kiadásában meg
jelent s mindenkinek készséggel megküldetik,aki eziránt levelezőlapon az Ampelológiai
Intézethez fordul. Az intézet cime: Budapest
D., Debrői-ut 15. szám.

tulajdonos a Kaszinóban.
Gabonaárak
— 1910. márc. 23-án.—
SaUberger Rudolf jelentése szerint;
Buza
12(30 1280 korona.
Bozs
750—7-70
Árpa
6'80—
Zab
680—
Bab
6-70
Tengeri
6 3Ö—
"
"- pr. 100 kgr. *,
Irányzat szilárd. ""
-

n
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D] kétkoronások. A magyar és osztrák száz darab a "kelta régiségek szaporulata,
kormány régebben megállapodtak, hogy nj mélyek között bronzüst, vastőr, kések, lándzsák,kétkoronás ezüstpénzt fognak veretni, amely bronzékszerek és egyéb őskori régiségek van
nek az a célja, hogy a régi ezüstforintosokat nak. A hadtörténeti emlékek érdekes darabja
kiszorítsák a forgalomból. Az nj 'kétkoronások >Makai Görg 1692 < feliratú díszes, Óváron
kontingensét 50 millió koronában állapították készült kovás kurucpuska, ezüstveretes török
meg, amelyből Ausztriára 35, Magyarországra handsár, kurucpisztolyok stb. Hercegi címer
15 millió korona esik. A tizkoronásbkát is vésetü honvédtiszti kard, az 1848—49-iki
szaporítani akarják, valamint az egykoroná- szabadságharcból. Frigyes Ágost lengyel k i 
sokat is.
rály kardja 1096-ból. Becses a Szent István
Felvétel kertmunkás-iskolába. A nagy- és Anjon korbeli gyalogsági kardók, kengye
boeskói kertmunkás iskolába most vesznek fel lek, zabiák, sarkantyúk, nyílhegyek sorozata.
kertész-tanulókat Felveszik azokat, akik 12
Legújabban megszerezte a múzeum Noszlopy
évnél nem fiatalabbak és 16 évnél nem idő
sebbek. Igazolni keil az elemi iskola 6 osztá Tivadar szívességéből. Berzsenyi Dániel beesés
lyának sikeres elvégzését, a munkára alkal hagyatékát. Ezek között van Berzsenyi miniatűr
mas testalkatot. A tanulókat az iskola élel arcképe, melyet Sterib olasz festőművész ké
mezi és lakást-is az ád; de ruházatról a szített 1812—14'között, a költőnek versesés
tanulók maguk gondoskodnak. Felvételért a prózai kéziratai, emlékkönyvlapjai. Dukei "Ta
nagybocskói kertmunkás-iskola vezetőségéhez
kács Judit levele és versének. kézirata, Kiss
kell fordulni. A kérvényre egy koronás bélye
János
prédikátor levelei, Thulmón Jozefin
get kell ragasztani.
A bírói információ eltörlése. Az Or írónő hátrahagyott elbeszéléskötete kéziratban.
szágos Bírói és Ügyészi Egyesület az igazság Noszlopy Gáspár 1848—49-iki kormánybiztos
ügyminiszter hivatali másodelődjétől kérte a vértanú, iratai. Nagyobb számú okmány a
birói ügyviteli szabályok módosítását az in Berzsenyi és Noszlopy-cs<dádra vonatkozók.
formációra vonatkozó rendelkezéseiben. Ké A 103 darabból álló gyűjtemény most van
relmére akkor azt a választ kapta, hogy a rendezés alatt A muzeumot idegenek a hét
minden napján megtekinthetik.
a fölvetett kérdésnek törvényhozási uton le
endő megoldása van tervben és igy a módo
sítás nem időszerű. Minthogy azonban azóta
törvényhozási intézkedés nem történt s előreigy* intézkedés-Jiosszu ideig_nemJs.
fog történhetni, az egyesület Székely Ferenc
igazságügymiiíisztert ujabb előterjesztésben,
Levél anyámnak.
melyben részletes alapossággal ki van lejtve
a birói információ megengedésének helytelen
L e l k e m , anyám jó egészségben
sége, arra kéri, hogy a birói ügyviteli szabá
Találjanak rád e sorok
lyok 35. szakaszát rendeletileg akként módo
S mondják el, hogy már messze estem,
sítsa, hogy a biró minden ügyben legyen
Mégis mindig rád gondolok.
eltiltva az információ elfogadásától.
Hol éti. vagyok s amerre járok,
A Széchenyiek sírboltja. Tudvalevő,
Mosolyog minden, kék az ég;
hogy a Széchenyi grófoknak Sopronmegyében
Ha lépek, C3ak virágra hágok,
• r"*
vau leginkább ősi birtoka. A Széchenyi csa
Mesébe illő e vidék.
lád megbízta dr. Szabó László nenlzeti
múzeumi őrt a család történetének-megírá
— Ne tudd meg soha, hogy hazudtam,
sára: A megírandó monográfiához adatok
Hogy csak a bün tanyája az,
szükségesek, másrészt a kutatás szolgálja
Kopár, kietlen, téli tájék,
azt a célt, hogy a tagjait egy sírboltba temes
Melyen sohse lesz.több tavasz.
sék. Széchenyi Viktor gróf, dr. Szabó László
s dr. Baán Endre főispán, Östör József dr.,
Az álom, amit megálmodtam,
'
a család ügyésze s a hatóság jelenlétében,
A
vágy,
mely
szivemben
lakott:
megtekintette a soproni bencésrend templomá
Mind, mind valóra vált azóta'
ban eltemetettek kriptáit. A régi időben
És
én nagyon.boldog vagyok.
a család temetkezési helye volt Fertőszéplak,
de az- ottani kripta a 18. században megtelt,
— Hej l~az Öröm most is csak álom,
itt szintén^ ku,tatást.iégeztek. ü l Q b i ^ ^ ^ a j g ,
^íá^^áa-^^ovedés.
Szécfierryi'-^gycenkre " kívánta "teméttesef.
"Riff^Tiétlén "pusztái
A családi tanács állapítja meg a Széchenyiek
Virágot lelni oly nehéz.
közös temetkezési helyét, valószínűség szerint
Nagycenkre fogják határozni, már a nagy
Akit csak látok, mind barátim,
Széchényinek eszméiéri I s !
Szeretnék mind az emberek. "
A sümegi Darnay-muzeum. Az álla
A bajtól óvnak, vedének é s r
mosítás alatt levő sümegi Darnay-muzeum
Szükséget sohse szenvedek.
1909. április hóban költözött uj hajlékába,
hói 5 termet, 2 előcsarnokot és könytári he
— Akik között az élét ár visz,
lyiséget rendeztek be a múzeum céljaira. Áz
Nincs egy, ki hozzám jó barát
elmúlt évben 1212 darabbal szaporodott a
Az úgynevezett igazságnak
múzeum, melynek zöme hadtörténeti és ős
Érdek vezérli csak szavátkori régiség. A múzeum ajándékba kapott
Habár sokszor vagy az eszembe,
788 tárgyat, államsegélyből szerzett 424 drb.
A lelkem mégse vágy haza;
régiséget Nevezetesebb szaporulata, a Somogy
Hisz itt is boldogság az éltem
ban szerzett remek, »niello« díszítésű övveS te vagy csak, aki vonzaná.
zeték és egyéb ezüst római régiségek. Pár
>

r

— Ha tudnád, mikj. szívesen mennék
Haza, — anyám — de nem merek,
Ném engedi e büszke lélek,
Hogy szánjanak az emberek.
Kicsiny falunk vén templomában
Utad ha szent misére visz,
"Míg istenedhez" szarr Tuliászudf-™
Imádkozz néha értem is.
— A szép imádságot, amelyre
Te tanítottál egykoron.
Bég elfeledtem . . . Tört reménnyel
Most már nem is imádkozom.
*
Novak Pál.

Intervewk.
Irta: Jászai Mari.

Ugy vannak velünk az újságírók, mint
a gyermek a babajátékával; — míg a sze
mét ki nem piszkálta az ujjacskáival, hogy
megnézze mi van mögötte, — és a gyomiá
ból ki nem huszkodta a kenderkócot, addig
szereti; azután földhöz vágja és keres uj ba
bát: kivált idegén átutazókat, kikhez nehéz,
vagy pláne lehetetlen bejutni Akikhez lehe
tetlen bejutni, azok az egész Istennők!
Egy elsőrangú journalista suttogó áhítat
tal beszélt nekem egy ilyenről, amiéri »semmi
kincsért* sem tudott bejutni hozzá, amiért az
misztikus ködbe burkolódzik előttük és sem
zsurnalisztát nem fogad, sem újságot nem
olvas! Ellenben egy 70 forintos könyvszámláján ennek a külföldinek extasisba esett az a magyar journalista a lapja—hasábjain. —
Ha tudtam volna, hogy ez oly iger/ imponál
neki — majdnem annyira, mint az, hogy
sirásközben a puszta kezével törülgette az
orrát, sálon ruhában! akkor meghívtam volna
magamhoz, ahol gyönyörködhetett volna a
könyvszekrényemben nem egy olyan munká
ban, melynek egy-egy kötete kerül annyiba,
holott Isten bocsássa meg, csak azok vagyunk,
amik ők, a külföldiért ájuldozó kritikus urak:
magyarok; ha meg nem sértem vele?
Mint fölényes nagy tulajdonságát emle
getik csodálói ezen idegen nagyságnak, hogy
újságot nem olvas! (Éppen az újságírók!)
. Ezzel szemben én azt merem állítani,
hogy nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy az
ember .mindent elolvasson.
Újságot nem olvasni óriási kényelem,
könyveket olvasni gyönyörűség!
-".•"D-jsfcg ~
tejesség.
•
A mindennapi küzdelem megkezdése az.
Az eleven levegő" beszivása, mely éltét, és öl.
Abból érzem meg a velem együtt élő ember
társaim szive lüktetését, ait Oromét és fájdal
mát, valamint embertestvéreim is az enyéim t,
melyet egymással megosztunk.
Elzárkózni az eleven élet küzdelme
elöl nem lehet érdeme, dicsősége senkinek,
aki ennek a társadalomnak a javait elfogadja
és élvezi. «
És önök maguk mondják, hogy annyival
érdekesebb, amennyivel inkább elzárkózik
önök elől. — Ezt értem. Ez örök emberi. De
bocsássák meg nekünk, hogy mi nem tehet
jük: a felhő-takaró nagyon sok pénzbe kerül

13. szám.

Jánosháza és Vidéke^

6. oldal.

Az Olympus drága! Magyarországon nem telik
strra_a fejedelmi kényelemre, hogy elzárkóz
hassunk. Kgy ilyen, rajtunk keresztül száguldó
Horn ok o n é s
üstökös csillagét is csak pár napra bírjuk
kötött földön
kifizetni, — otthon ők is olcsóbban adják.
— De itt a kőrútjuk kifizeti a titkárt,
Aki borait min
impressariót, fcoraornákat? akik elállják kö
denkor jó áron é s
rülöttük az utat a közeledők előtt.
hamar akarja el
"Ami vendégszereplgsi körülményeink ezt
adni, ültessen Delaware szőlőt szán
a luxust -meg-nem engedik. Mihozzánk az
- - {
tóföldekre is, és ha
újságíró urak egyszerűén bekopognak és be Bővebb értesítést ad HORVÁTH KÁROLT
a hiányzó. tőkéit ez
nyitnak patriarchálisán; bemutatkoznak, be
zel pótolja, az ilyen vegyes bor-oly fi
szélgetünk — kész az intervju. Lehull a saisi
nom lesz, hogv drágán és hamar elkel.
fátyol, vége a misztériumnak, a baba gyomra
Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és
kifordítva, abban is csak fűrészpor volt. _\
bizonyítják nagy borkereskedők, akik
60—80 koronáért is megveszik hektóját,
- Fiatal koromban,"^ mig mind^jroD-^
ha százezer hold ilyent teremne is. Berpant komolyan vettem, — nekem minden
metezés nélkül a múlt évben is peronosintervju vesszőfutás volt. Ijedtséget és szív
egy sárgaszőrü 1 és fél éves
porától mentes nagy termést adott
dobogást okozott, mert azt éreztem, hogy:
(holdanként 35 hektó.)
•most olyannak kell lennem, amilyen lenni
Véséséről árjegyzék Ingjei és hennentve.
nem tudok: érdekesnek, brilliánsnak, rend állatorvos által megvizsgálva.
kívülinek!. Kevés tudásommal, nagy naivitáNAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos
Bővebb felvilágosítást ad a tu
.... sommal, éreztem én ugy homályosan, hogy
r- KÓLY, Biharmegye.
lajdonos.
ez emberkinzás, bogy kűlűmb ugy sem tu
Pista, távirat 'is tivbessélő állomás.
dok lenni itt a szobámban, mint a színpadon,
Leveleséi magyar, román, horvát,. sserk és
ahol a lelkem javát adom, ahol egyedül ér
Jánosháza.
'
német nyelven.
zem magam otthon — mig itt gyalogszerrel,
lefegyverezve bátortalan és ügyetlen vagyok?
— Ez az érzésem idővel határozott tudattá,
vált, sőt nagy tekintély nyomta rá az igazság
pecsétjét. Oszkár Vilde mondta ki a műré
szekről, hadd húzzam rá ezt a törvényt ami
^hivatásunkra is: «Azok a művészek, akik j
(nappali társaságbani) föllépésükkel másokat :
elbájolnak,' rossz művészek. Jó művészek I
mindenüket a művészetüknek adják és ezért
magukban érdektelenek.*
Tovább .pedig: »Egy valóban nagy mű
vész a legköltöietlenebb lény minden élő lény
a mai naptól kezdve, — házhoz szállítva.
között*
Miután nagyobb mennyiségű balatonmelléki bort jutányos áron
Okvetlenül enuek igazságát érzi a fönn
vehettem, igy azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a bor árát le
emiitett külföldi divat, azért nem száll le
olympusi magaslatáról az intervju profán
szállíthatom. Egy liter bor 66 fillér, házhoz szálUtva,
5-10
közelségére.
—
Uteren felül még olcsóbb.
Mióta az emberiség, nem pedig csak a
Pontos.és figyelmes kiszolgálás!
színészet a legmagasabb ideálom, mióta nem
LŐWY
DÁVID
tartom kötelességemnek minden áron és erő
vasúti vendéglős, J á n o s h á z á n .
velesetten érdekesnek látszani, azóta nincs
lámpaiázom az intervjuk alatt. Nem félek
olyan embernek látszani nappali viselkedé
semben, amilye.inek az Isten megteremtett;
sőt mióta tudom, hogy nem kell csodaboga
rat csinálnom magamból, igen örömest be
szélgetek minden felebarátommal, az ellensé
geimmel is. Nem féltem tőlük sem a tudá
somat, sem a tudatlanságomat. Ahol az én
tudásom véget ér, ott kezdem én a kérdezősAlulírottak, jriint képesített óvónők az igen tisztelt
verkvKtelr- "
?y Jánosházán, a Tő-téren
Fehér István-féle házban egy

SZŐLŐSGAZDÁK!

Egy újonnan épült, adómentes
h á z a Dukai-ut cában, szép
udvarral és

eladó.

-ELADÓ.
TENYÉSZBIKA

Baráth István
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28 kr. = 56 fillér egy liter o
balatonme l l é k i bor a
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0
0

Vasüti vendéglőben
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0
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0

0

0

0

Óvoda megnyitás.
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magán

ó v o d árt

nyitunk április hé 4-én. A beiratások már megkezdődtek.
Ez alkalommal tudatjuk

még a közönséggel, hogy a leá

nyok rendszeres kézimunka oktatásban is részesülhetnek.
r~—A
n. é. közönség támogatását kérve, maradunk
Hermann Pálié é s SzUágyl Antalné
okleveles óvónők.

Bér, pezsgőből a legjobb Ital.
magyarországi főraktár: Bpest, V Zoltán^.10.
Nyomatott Dinkgreve Nándor vfllamerőre berendezett könyvnyomdájában CelldOmöls.

