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Kiadja: a .Jánosháza és Vidéke*

DINKGREVE

NÁNDOR

,Ht?2^ felelős szerkesztő.

fa

lapkladóTáUalat.

A lap szellemi részét illető közlemények a
szerkesztőséghez; elő&zetések, hirdetési dijak
és reklamációk a kiadóhivatalba küldendők.
Megjelenik minden szombaton.

Nyüftér ura 40 ffllér. Hirdetések meg
nézés szerint közöltetnek

a tudattal kell menni a választási urna akarta egyik pártot sem megsérteni és
elé. Ha az egyik _ elbukott, bele kell a békeszeretetét ezzel hálálják meg.
Irta: Dr. Marton Adolf.
nyugodni a történtekbe. Boszut állani,
A kerületnek van már egy nagyavagy boykottálni egy üzletembert azért,
A döntő ütközet június 1-én meg
tudásu,
nagyképzettségü, kiváló ékes
mert az ő elve, meggyőződése más volt,
volt. A szerencse az Ostffy-pártnak ked
szóló
képviselője
dr. Ostffy Lajos sze
mint a szomszédjáé, az egyszerűen —
vezett s a győzelmi babért dr. Ostffy
mélyében,
legyen
a nép erre büszke s
butaság. Ki irná elő nekem azt, hogy
Lajos vitte el a harcmezőről. •
én is ugy szeressem a turós-csuszát, térjen napirendre, lásson munkájához.
A választások lezajlása után min mint a szomszédom, mikor én a diós Ne vádolják a sorsot, ne vádolják a korden józanul gondolkodó egyén azon patkót szeretem ? Ki írja. nekem elő azt, teseiket. Dr. Ostffy Lajos mint a. hódító
tudatban ringatta magát, hogy a feliz hogy nekem az az ember tessék, aki a Caesar járt a kerületben, egyéniségével,
szónoklataival lebilincselte a népet. Meg
gatott kedélyek iecsillapulnak s a^nép" szomszédomnak ?
ígérte, hogy minden tudását, tehetségét
nyugodtan * térhet a munkájához. Csa
Kiki választ, kiki szavazhat arra, a kerület javára fogja fordítani, akkor
lódtunk. A legyőzött párt még mindig
akire akar, akire a belső meggyőződése nincs oka a legyőzött pártnak zúgolódni,
folytatja az izgatást, nem akar belenyu
sugallja. Nem lehet elitélni azokat a legyen nyugodt és várja türelemmel,
godni a történtekbe, nem gondol a nép
buta és gonosz egyéneket, akik egy mit hoz a jövő.
nyugalmára, annak az érdekére, nem
helybeli tekintélyes polgár gabonáját
akar a sajgó sebre balzsamirt adni,
Csak a szeretet tenni meg a gyü
összetaposták azért, mivel Ostffyra sza
hanem keresi a módot a veszteség
vazott. Elvetemültséget árul el az, aki mölcsöt, de a bosszú és gyűlölet pusz
által okozott sebnek a fel-fel szagga
boykolláí egy kereskedőt, mivel semle títást és rombolást idéz elő.
tására.
ges volt, nem szavazott egyik jelöltre
Ha két párt áll egymással szem sem. Hisz az illető kereskedő a béke
ben, egynek okvetlen győzni kell, ezzel kedvéért nem gyakorolta jogát, nem

A választások után.

I ellen, de üzleti érdekből a dolgot erőltetni
nem akarták és inkább arra határozták el
Amerikai levél.
magukat, hogy az európai behajózási állomá
Hogy Amerikának csupán baromi erő kell, sokat utasítják, miszerint csak azon esetben
nem a dolgozó ember,^>— kiviláglik abból az fogadjanak el fedélközi utasokat az Egyesült
eljárásból, melyet Williams Vilmos a beván Államokban való szállításra, ha azok pénzzel
dorlásra figyelő legfőbb amerikai tisztviselő kellőleg el vannak látva, vagyis legalább is
követ Ismeretes róla, hogy mikor hivatalba 25 dollárral rendelkeznek.
A bevándorlási Wtóság ezen követelé
lépet^ kiadta azt a hírhedt rendéletét hogy j
minden TBvanaorióöakrSo dollárnak' « K I ssének Hyeténképen- elég tétetvén/ «ir nem
szolgálhatott indokul a kizárásra és a beván
birtokába lenni.
*
Persze, hogy az olcsó munkást óhajtó dorlás megszorítására.
Dj ürügyet, uj indokot kellett tehát ki
amerikai gyárosok óriási módon felzúdultak
ellene. Hogyan kapnak akkor ők olcsó munká eszelni. Ki is eszeltek agy ilyent A beván
sokat? Minden oldalról támadták miatta a dorlási állomás orvosai most már bizonyítványt
bevándorlási hatóságot, a munkaadók nyomá állítanak ki arról, hogy a bevándorló milyen
sa olyan volt, hogy most már lm nyilvánosan' izomzatú? ,»Gyenge testalkatú-e« (Lack of
nem is, de azért máig is megkövetelik a masculár development vagy »Lack of pbysyical
bevándorlótol, hogy egy bizonyos összegnek development«) És az orvosok eme bizonyít
birtokában legyen, mert nem bocsátják partra, vány a alapján kizárathatják a különben egész
hanem visszaküldik, mint olyant, ki csekély séges bevándorlókat Kizárják ezen as alapon,
pénze folytán az államnak vagy a közjóté mivel más indok a kizárásra nem volt található
és kizárnak ezen alapon aránkat, ezreket,
konyságnak terhére válhat.
kiknél
csak as a baji hogy Ok is szaporítanák
Természetes, hogy a hajózási társulatok
szintén felszólaltak a 26 dolláros rendelet as amerikai lakósok számát és pedig azok

A kifogásolt „izmok."

terhére, akik már itt letelepedtek vagy it
születtek. Igen sok tót és magyar jött most
vissza kit vékony dongájának találtak.
Erre vonatkozólag ezeket írja egy ame- rikai lap: >Ha az ily indokolás olyanok ellen
irányulna, kik nehéz gyári, földmivelési és
egyéb fizikai erőt igénylő munkával katarik
kenyerüket, ugy nem szólalnánk fel még akkor
sem, ha talán a dolog meggyőz^déjgüokkel
ellenkeznék, dj>fiatal,egészséges mesterem
bereket, férfi és női szabókat, cipészeket,
takácsokat, Bzücsmunkásokat, stb, zárnak ki
tömegesen, kiknek, bizonyára nem. kelt
óriásoknak lenni, hogy mesterségüket gyako

rolhassák'

'""'„•','

u

íme e néhány sorban mily'
bevallása annak, hogy Amerikának
már senki Európából, bolond aki megy; bolond
az, aki az ügynökök csábító szavának felöl.

Mert bizony odaát a betevő falatért í
sebben meg kell dolgozni, mint
Felhívjuk a községi elöljárókat, lelkészeket,
tanítókat, hogy erről as amerikai uj helyzetről

világosítsák tol a népet
'• ítííÖlrOJÍíl

Jájioshiza ás Vidéke

4 > l p i * * I v o t t a k , az iskola aj

tai bezárultak, üres lett, csendes lett a
tanterem. Az apróságok Kéjjel mentek,
iparkodott haza mindegyik a szüleihez,
~ ~ lmgy m frAónani fáradságot, kjjgihgnjék^
Mert bizony fárad a kis csöppség kilenc
h ó n a p o n keresztül a folytonos tanulás
ban. Tanul sokat, tanul mindenfélét,
csak azt nem, amire az életben szük
sége lenne. Sok m é g mindig az elmélet
s valószínű, hogy még mindig több lesz;
ellenben kevés a gyakorlat, jóformán
semmi. Nincs meg a h a r m ó n i a a kettő
között. Pedig csak igy helyes a nevelés.
Ben volt, ben van és még sokáig
ben lesz az elemi iskolában a középis
kolai szellem, a ridegség, amit feltétle
nül küszöbölni kellene, mert a picinyek
kel nem magoltatni kell, mint a közép
iskolában ( g i m n á z i u m b a n , reáliskolában
stb.), hanem t a n í t a n i kell őket; nem
szajkó módjára kell őket feleltetni, ha
nem mindannak, amit a gyerek mond,
tudja az okát, módját, tisztában legyen
minden szóval, ami a száján kijön s
értse azt, amit felel. Erről kellene a
vizsgán gondoskodni 1 Mert a gyereke
ket tanítani kell arra, hogyan gondol
kodjanak, hogyan éljenek, tanítani kell
őket arra, aminek az életben h a s z n á t
vehetik. Hiszen a k ö z m o n d á s is azt
mondja: »Nem az iskolának, hanem az
életnek tanulunk*. Es mégis! Valahány
vizsga van, azon fordul meg sikere és
nem sikere, hogy a gyerekek tudnak-e
licitálni, tudnak-e észnélkül, gyorsan és
hangosan felelni. Ha a vizsga igy megy,
örül neki a tanfelügyelő, örül neki a
szülő, örül neki a hallgató, csak . . .
csak a tanító nem. Mert tudja, hogy
az iskolának nem az a célja, hogy vizs
gára készítse elő a gyerekeket s ott
szajkó módjára teleljenek, mert ez vizsga
után mipd kipárolog a fejükből; hanem
az, hogy amit tanulnak, mindig és m i n 
den körülmények között alkalmazni tud
ják éa hasznát vehessék.

De hát mit tegyen a tanító, ha a
felsőbb hatóság igy kívánja meg. S
iszonyú nagy baj lenne, ha a tanító a
. vizsgán bemutatná, hogyan tanítja meg
^JPJ^yendékeit gondolkozni, hogy tanítja
meg őket a tanultak alkalmazására. S
ha még kézimunkát, rajzot merne a
gyerekekkei végeztetni, egyenesen elve
szett ügye volna, mert az egész közsé

get tele híresztelnék, hogy ez meg ez
n tanító csak játszani tanítja meg a
gyerekeket, nem - t u d o m á n y o k r a . Pedig
ha tudnák, hogy a gyerekeket játszva

kell megtanítani mindenre, pedig ha
tudnák, hogy az ember boldogsága a
munkaszeretetben alapszik, p e d i g - h á 
tadnak, hogy a munkaszeretet tartja
fenn az összhangot a test és a leiek
között, pedig ha tudnák, hogy a neve
lók végcélja is nem egyéb, mint. az
ifjú n e m z e d é k e k e t a munkaszeretetre
szoktatni ö n m u n k á a s á g által: bizonyára
m á s k é p beszélnének. Mert m i az ön-

85- StJOk^

spiritiszta észlelései szerint a rsjanceok alkalp á j e l myfitoty V°l\MWÍ> gW&a*) tftszaoak » korvonalai.
P
A legrégibb észlelések, melyek ma is
mások segítségét, maga lábán járjon és
elfog»dhatónak látásának, sötétben kivilágító
ne mások után induljon.'
Ha ez igy lesz, akkor leásnék ön hullarészekről szólanak. Patruban szerint az
álló emberek, akik másoktól nem függ emberi agy (koponyából kivéve) némely eset
nek, aTrlcór" Tesznek- i g a z i -becsületes, ben elég intenziven világit, mig Heller. azt
szorgalmas emberek é s nem kétszínű állítja, hogy az olyan emberi agy, mely a
magyarok, akiknek a társadalom és a sötétben nem világit, tengervízbe téve 12 óra.
múlva fényleni kezd. Ha tengervíz helyett
haza is hasznát veheti.
folyóvizet használunk, á jelenség nem követ
Tanférfi.
kezik be. Nyilván azért, mert a tengervíz v i 
lágító baktériumokkal lehetett fertőztetve, mig
Tárca mozaikokból.
a folyóvízben ilyen mikrobák nem fordulnak
elő. Dupuget a római katakombákban olyan
— Védekezés a meleg ellen.
bomlófélben
levő emberi hullát látott, mely
— Helytelen tüsszentés.
vastag porréteggel volt fedve. E por állítólag
— A női sziv.
I
hónapokon át világított
•— Az emberi test kisugárzása.
Több szerző sebek világításáról tesz
— - '• »
A khinaiak, ha melegük van, forró vízbe említést. Igy az egykor híres Percy, francia
mártott kendővel törlik végig az arcukat ós sebész egy tiszt lábán olyan sebet gyógyított,
nyakukat Azután tovább legyezgetik magukat mely napokon át világított; de állítólag ké
Az igy támadt gyors párolgás fölfrissíti őket sőbb több ilyen eset is volt, melyekhez hason
Különösen zsúfolásig telt termekben veszik lókat különben mások is láttak. Molisch vé
leménye szerint azonban ezen esetek egyike
ennek nagy hasznát.
sem spontán sugárzás; ő azt a nézetet vallja,
•
A tüsszentés gyakori visszafojtása egy hogy a fénykilövelés tulajdonképen nem is
annál hevesebb kitörést eredményez, mely az emberi testre, hanem a világító baktéri
aztán csukott szájnál az orron át történik s umra vezethető vissza, melyek nemcsak min
ily módon a heves rázkódtatás közben gyak den rothadó anyagon jól tenyésznek, hanem
ran megesik, hogy a nyálka a fülüregbe tó bizonyára a bomlásban levő emberi szerve
dul, ami fölötte kellemetlen s egészségtelen. ken is megélnek.
Csukott szájjal nem szabad soha sem tüszazentenünk. Gyakori tüsszentési inger különö
sen reggel és este, gyakran az orr nyálka
hártyájának beteges feldagadását jelzik. Tüszszentósi görcs meg éppenséggel beteg orra
vall s azért mindenkor orvos segítségét kell
Személyi U r . Dr. Ostffy Lajos, kerüle
igénybe vennünk.
tünk népszerű képviselője Kossuth Ferencet
kisérte a héten a pótválasztásra kerülő Kos
Mivel a nők szive kevésbé van kitéve
suth-párti jelöltek érdekében folytatott kortesama sok veszedelemnek, mely azt a szesz,
utján. Kedden Halason volt,.szerdan Zentán
dohány élvezete, testi kimerülése, belső fel
támogatta dr. Ellinger Jenő Kossuth-párti
indulás által érheti, imitt a iatfissi* — ebből
jelöltet
az következik, hogy a női sziv erősebb és
A király a r e p ü l i T e r s e a j i a . A repülőegészségesebb is. Mint ahogyan tényleg keve
versenyeket meghosszabbították, hogy a k i 
sebbet szenvednek szívbajban és sokkal kisebb
rály is megtekinthesse június 23-án, mikor
percentjük bal meg ennek következtéberynint
as országgyűlés megnyitása végett Budapestre
azt a férfiak koréban a statisztika bizo
jő. Akkor lesz az utolsó felszállás, melyen az
nyított Azt a körülménytjhogy a nők tovább
összes külföldi versenyzők, számszerint 31-en,
élnek a férfiaknál, éppen a sziv helyesebb
attaáUsaak.
működése okozza.
Vámwr
De a nők szivét is megtámadja ez, ha
H f * HmH irtauVnál.iftirrr. hu helytelenül gyescerte igaz Téscréttel fogadtak a hirtjiogj
öltözködnek, mi alatt a szoros fűző értendő. AZT. felsőbüki.Nagy.üátoipié iüssamryón ég
Ártalmas továbbá, ha nem tesznek elegendő éves korában meghalt Az elhunyt urinőt, ki
mozgást, mely rendkívül jótékony hatással egyike volt a régi szabású magyar nagyas
szonyoknak, széles körben ismerték és szevan a sziv működésére, edzi éa erősíti azt
Tudósok kimutatták, hogy as anyai hi ntték, különösen a Somlyóvidéken, ahol na
vatás nemcsak hűséges jó szivet követel meg, gyon sok jót tett a szegények érdekében.
de azt is, hogy e sziv izomzata teljesen jó Nemes érzése nyilatkozott meg a végrende
és egészséges legyen: Minél tökéletesebb ez, letben is, melyben 80000 koronát a kissomannál jobban tud as ifjú anya a hivatásával iyói ág, h. ew, gyülekezetnek hagyományozott,
járó kötelezettségeknek eleget tenni. Azért családja nemesi kúriáját padig óvoda céljaira
védjük meg a női szivet idejekorán minden hagyta, ingóságait cselédség* és a szegények
örökölték. Temetése vasárnap volt impozáns
elpuhulástól.
•
részvét mellett Elhunytát a Jánossy- Magassy
Az ujabb kutatások kísérletileg kimu és a Magyari-Kossa családok gyászolják.
Scharlaea. A napokban szórványosan
tatták, hogy az élő emberi szerveset fényt
sugározhat- ki, amit különben a spiritiszták scaarlach lépett fej Jáuoaházáa, a hatóság
már régen állítanak. A legrégibb ilyenfajta megtette a kellő óvintézkedéseket
m u n k á s s á g ? Az, hogy a gyerek maga
lássoj) é s ne más á f i i é n l néjjja,
maga csináljon meg mindent, ne várja

1

Heti krónika.

•

•

3. oldal.
Petit o. Petitio itt, petiiio ott, szóval
mindenfelé petitionálnak, még nálunk is. Hát
bizony fájhat is a bukott pártnak, hogy négy
szavazatot, mikor már annyit összeszerzett,
semmikép sem tndott találni. De bármennyire
fáj is, még sincs 'helyén, hogy az adott és
meg nem váltósztatható helyzetbe bele nyu
godni nem akar és a hónapok óta tartó kor
teskedéssel agyonizgatott kedélyeket még egy
lehetetlen petitio árán is folytonos izgalomban
tartani akarja.
Eljegyzés. Mittler Etelka Mohács- és
Zsoldos Elek Zalaerdöd jegyesek.
Az n) országgyűlés. Meg volt az or
szágos nagy hű-hó, uj képviselőket választott
a nemzet A választás eredménye nagy meg
lepetést keltett: óriási többsége lett a kor
mánynak, 413 az Összes magyar képviselők
száma, ebből 260 kormánypárti, 153 aztán
megoszlik a többi öt párt között
Lopás. Kohn Arnold segédét, Block
Arnoldot megbízta, hogy lemezeket árusítson
éa hogy est gyorsabban tegye, egy biciklit is
adott neki. Asegédur aztán elbiciklizett Pá
pára, ott becsapta a kerékpárt a zálogházba,
a lemezekért bevett pénzt — ugy 84 koronát
pedig magánál tartotta. Természetesen
feljelentették és a bíróságnál lesz folytatása.
Veszedelmes dobálódzás. Vashosszufaluban Bödör Ferencné és Vargha Ignácné
—KardöSrGábort a választás napján ugy meg
dobálták, hogy 8—10 napig gyógyuló testisértést ejtettek rajta.

Jánosháza ég Vidéke
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26. szám

hogy 70.000 darab üsző s 130.000 darab
bjzó és egyéb tenyészállat jutott külföldre.
Hazai állatállományunk ilyen tekintélyes részé
nek elvonása olyan következményekkel járt,
amelyeknek hatása most válik érezhetővé. A
marhaárak rohamosan emelkednek. Különösen
észlelhető ez a sovány marhánál. Fiatal ökörtinók, még pediglen nem a legjavából, 400
forinton alig kaphatók, ökrök java páronként
egész 630 forintig. Ugyancsak felszöktek a
a tehenek árai is. Valamire való jó piros-tarka
tehenet 270—300 forinton alól alig lehet kapni.
Az üszők átlag 65—75 forintjával keltek el,
most pedig a tehenek 4-szeres árakon vásár
rolhatók. A mult héten a Wien-St-Marz-i
marhavásáron ujabb 2 koronával emelkedtek,
Budapesten ugyanannyival estek. Jelenleg a
sovány ürü párja 19 forinton alul nem kap
ható. Az ürü pedig a szegény nép eledele.

om kiváló kir. tanácsos vezetésével három
őrködik; a lakáskérdés a legkényelmesebb,
amennyiben 15 pompásan berendezett szálló
és villaépületben szállásolja el vendégeit as
igazgatósig; az élelmezésről több kitűnően
vezetett vendéglő gondoskodik, agy hogy
mindenki, vagyoni viszonyaihoz, tehetségéhez
mérten, oszthatja be gyógykezelési időtartamá
nak költségeit
Országos baromfi, bor és helyi jellegű
tengeri kiállítás. A Temesvármegyei Gazdasági
Egyesület a legutóbbi igazgató választmányi
ülésen elhatározta, hogy az idén október hó
15, 16, 17 és 18-án az elmúlt évekhez
hasonlóan Temesváron a polgári lövölde kert
helyiségeiben egy országos baromfi, házinyúl,
galamb és helyi jellegű — bánáti — tengeri
kiállítást rendez. — Nevezett egyesület a
kiállítás előmunkálatait már is megkezdte és
ezen kiállításnak tervezetét f. évi augusztus
hó elején fogja az egyes érdeklődők között
szétküldeni.
Az nj ipartorvóny. Hieronymi Károly
kereskedelmi miniszter Matlekovics Sándor
v. b. t t elnöklésével bizottságot küldött ki
az uj ipartörvény szövegezésére és formába
öntésére. A bizottság munkájában az eddigi
ipartörvénytervezet nyersanyagát használja föl.
A bizottságnak a kereskedelmi minisztérium
kebelbéli tagjain kívül külső tagjai Hegedűs
Lóránt országgyűlési képviselő és Théz Emire
udvari tanácsos,-előadója Papp Dezső minisz
teri titkár, jegyzője pedig Jezsovics János
miniszteri titkár.

Női kereskedelmi tanfolyam. A vesz
prémi m. kir. állami felsőkereskedelmi, iskola
igazgatósága ezúton értesitti a n. é. közönséget,
hogy 1910/1911 tanévben női kereskedelmi
tanfolyamot létesít abban az esetben, ha az
erre vonatkozó szabályzatnak megfelelően
legalább, 30 növendék jelentkezik. A női
tanfolyamra beiratkozhatik minden léánynüvendék ki a felsőbb leány-, vagy polgári
leányiskola 4-dil-, vagy a felső leányiskola
2-dik osztályát sikerrel elvégezte s ezt iskolai
bizonyítvánnyal igazolja. Kevesebb előtanul
mánnyal biró növendékek felvételi vizsgálatot
Elejtett beszédek.
tartóznak tenni a magyar nyelvnek, száratannak
A) Na szomszéd, a maga háza ugy ké
Veszedelmes dobás. Francos Jenő a és földrajznak abból az anyagából, amelyei a
szül, mint a Luca széke, talán soha sem
templomból kijövet az utcán Löwioger Alfré fent említett iskolák IV., illetve II. osztályában
mehet bele lakni.
det kővel ugy megdobta, hogy 16 napig gyó a tinterv megköveteld A felvételi vizsgálatok
B) Tudja szomszéd elfogyott a pénzem
a
beiratások
alkalmával\
tartatnak.
A
tanfo
gyuló testisértést ejtett rajta.
azért
kell szünetelni a munkának.
SertóBVész Jánoshasán. A napokban lyam költségei 10 korona beíratást dij, 100
A) Bizony az én gyáramban előbb fü
korona
tandíj,
mely
összeg
a
beiratás
alkal
fellépő sertésvész M a t t bizonytalan időre le
työl a masina, mint a maga hazán lűstöl
zárta a hatóság Jánosházát. Ez alkalommal mával egyszerre, vagy negyedévi egyenlő majd a kémény.
részletben
fizetendő,
és
10
korona
záróvizs
ismét oly táblát függesztettek ki a község
B) Nem lehet ám mindenkinek jancsi
elején, melyre az wn írva, hogy a sertés- gálati díj. Jelentkezni lehet Vaszary Béla bankógyára, különben hallom annak is beigazgatónál
f.
é.
június
28-dikáig.
A
tanulok
TÓSZ.» végett* Csodalatos a vezetőség nyelvbeírása a felvételi jegy alapján szeptember fttyöltek.
érzéke és nemtörődömsége. Már egyszer meg
A) Befütyöltek?
1-4 napjain d. u. 3 és 5 óra között lesz.
írtuk, hogy a *végett€ célt jelent, a .miatt'
B) Igen, hisz megbukott már . . .
pedig okot, így kijavíthatták volna. Persze,
toiiáatlanság áldozata. Minoric*. János
A) Ki bukott meg?
bizonyos »ok* miatt a »cétt< nézik, bizonyos Stera Mór és fia téglagyáránál beleesett a
B) Ki mondja azt, hon **.?«; »*Í»S
kútba, anukor a verébfészket akarta kiszedni. »mi« ?
•cálnáN az »okot« használják.
Jégverés. Vasárnap délután 4—6 óra Ugyanis a kut nem volt rendesen elkészítve,
.áj Mi?
közt egész bosaónyi jég esett Jaooshásán oly a gyerek a magassá felrakott kövek közül
B) A »subven«ó«.
mennyiségben, hogy egyes helyeken a i abta- egypárat kiszedett és a Urnáit lakon bebújva
*,
a kútba esett A szülők ellen a vizsgálat
' kot is beverj
A) Mit saolaz a sok sipaoa?
B) Miiéle skMkhoBt
Qy erastaiépség* ers*ay4 rend-júliusi folyamatban van.
A) Amit most hallani uton-utfi
k magyar Isrlskai. Hazánkban egyet
fiádban a Budapesti Illusztrált Szalon Lapok
B) Nem értem.
r ' J T T W f n d s T f t y r t i *~ ÍOO legszebb len olyan gyógyfürdő van, amely gyógyhatás
leányka arcképét köaUremekreproduküóban t ^ v . — . i M - i ^ w l i l a világhírű Karisbaddal.
a kiaáló gonddal szerkesztetett és pompásan Ez a fürdő a kies lekvésü, festői szépségű amint sípolva
m Talán
us levegőjével, kitűnő,
küBitott folyóirat és 200 azebhnél-szety aján4> Igen
^•8-^f^^Wl,, ,
lek s
újra
WomoRjW
JW
vitat Az eredeti arcképek kákára. >SWfA a
gyersnek neve és életkora, a szülő neve, jOKoan szenvedőkre töltetlen gyógyító (utassal
A) Hát peticionálnak!!!
Jbglajkozasa és lakhelye. Lehetőleg jó képek bír. Az idei szezon máris nagyszáma vendé
£
) MinA ajaponl
«_
a következő cúnte Uldandő*: A Budapesti geinek gyönyöjO vef*^es"n|te/a|j)ok
.4} Azon as alapon, hogy Ostffy
• l n s i r á l t Szalon Lapok sssi^tétfaének, kednssgek, ugy hagy nthft az ország minden
Simányi Miksa urnák, Budapest, VIÜ.., Aggte-- vidékéről vihart és esőt jelentenek, addig nyira lelkesedett a nép, hogy'még a
haltak* is szerettek volna reászavazni.
WÉftca 10.
.\/'s
f , Korytajca teljesen ' csapadékmentes. Tehát
A marhaárak emelkedése. Hatom óv osmssak a betegek, hsisji as üdülést és f?£Qp) sfltf a z i * ? r f t O H
A) Az irigység, na meg as
előtt olasz kereskedők és ügynökök valósággal pihenést keresők is megtalálják itt, as évszáza'ymmmiLlZiL
ellepte* » hazai áltatrásárokat s afiatalpiros á09ftO^^WWflsfkÖiütt *\*{W ^^P^ ^s^"*^ VÍJyoííuoai hánt
tarka marhát, külöaöseü az üszőt vették, ugy A M x ö ^ e g é e j s e ^ M o ^ s V . Ormai József
(

-

25. szám.

Jánosháza és Vidéke

4 oldal

SzerkesztM ttzenetek.
- Cs. Bolyha*. A Campelesettel eléggé
foglalkozott a lapunk, a közönség felvilágosí
tása végeit. A legújabb esetet csak a neve
kiírásával közölhetjük, bármily •égbekiáltó
bóhéri is«.
P. Czelldömőlk. Sajnálattal kell értesí
tését tudomásul venni. A revolverező ur revorvert szegez' az illetffThenéhefc, »lia ueüi
fizetsz elő, akkor lerántalak a sárga földig*
mondván. Igy juthat kenyérhez. Ezt senki sem
irigyli tőle. — Egy fecske nem csinál nyarat.
Gabona-árak
— 1910. június 15-én. —
Salzberger Rudolf jelentése szerint: —
Buza
960 —-—korona..
Rozs
670— •
„
Árpa
6* —
;
Zab
6- —
Bab
7Tengeri
640—
„
.;
pr. 100. kgr.
Irányzat lanyha.

K É R D E Z Z Ü K MEG A HÁZIORVOST!

frnnriorfi

Néhány elismerő levél STERN MÓR FIA jánosházai
hornyolt-tetőcserép és gőztégla-gyárában készült
^
a ny a g o k r ól:
.

'

' t

-í • -

v j

. -

Tölcsány, 1907. X/18.
-i. ^-^^raTTMpoű- prjBtaTitarványorr heküldtflk-a^AllitoU.flsprepzsindely.
árát 8 egyúttal á szállított kitűnő minőségű anyagért elismerésünket
fejezzük ki.
.
• Tisztelettel
Báró Guttmann László zalabéri uradalma.
Tölcsány, 1907, XH/14.
Sziveskeclfék jövő évi építkezésre 30—100 ezer darab tégla éa
10—30 ezer darab tetőcserépre Zalabér állomásra ajánlatot tenni.
• \ Báró Guttmann László zalabéri uradalma.
Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én.
Tekintetes Stern Mér fia urnák Jánosháza.
'
Örvendek, hogy a gyors és pontos kiszolgálásért, ugy mint a
küldött cserépzsindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem ^ . . stb.
Schmidt Adolf.
Pusztaszentlászló 1908. VI/23.
A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok vele
elégedve.
Zágorhidy Cigány Bertalan.
Kelt Pacsán, 1907. február hó 26.
Miután láttam Pacsatüttősben a gyártmányát és nagyon, jónak
találom, szíveskedjék velem Tudatni, hogy ezerét mennyiért adja" i r ~
Zalaapat; állomásra, mert ha jobban jövők ki vele, mint a sopronyival, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb.
Acél Miklós építési vállalkozó.

Bor, pezsgőhöz a legjobb Ital.
magyarországi főraktár: Bpest, V Zoltán-u. 10.
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100 darabot 00 krajcárért
DINKGREVE

NÁNDOR

könyv- és papirkereskedésében CELLDÖMÖLK.
Nyomatolt Dipk«reveNáodor villamerőre berendezett könyvnyomdájában, Cem

