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N t s D I H K GR E V E N Á N D O R
felelős szerkesztő.

A sertéspiac kihelyezése.
Irta : ír. Marton Adott

Megjött a városházára végre a
rendelet nagy, piros pecsét alatt, hogy
a sertéspiac a jelenlegi helyéről, ahol
nem is volt, — egy éven belül ki
helyezendő.
Csodák csodája, ez történt János
házán.
Megáll az ember esze, hogy ime
az egészségügy már Jánosházán is
előbbre való, mint az erszény, hogy
teljék pénzzel.
Jánosbáza érdekében dolgozott
valaki, s még nem kövezték meg —
furcsa.
Hát kezdik belilni, hogy az em
ber legféltettebb kincse az egészségi
Ez a lépés óriási, ezzel megbom
lott az eddigi nembánomság, az eddig
conservativ városi politika, most rohamlépésekkel mehet minden előbbre, mert
egy láthatatlan kéz dolgozik Jánosháza

Eszkimók között.
Az északi sarkvidéken ma már csak alig
egynéhány eszkimótorzs él, a mely többé-kevésbbé ideiglenesen vagy állandóan összeköt
tetésbe ne jutott volna a civilizációval. Hóim
Gusztáv északsarki kutató utazásai közben

Megjelenik minden szombaton.
Nyűtt ér sora 40 fillér

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

>ef-

egyezés sssrtsi kWHstssk.
érdekében, amelyről elmondhatjuk, hogy
erős is, halalmas.
——
Most a képviselőtestület dolga in
tézkedni, a mi fő gyorsan, hogy a
sertéspiac hol helyezendő el. Nem is
merem a képviselőtestület tagjait, tehát
nem mondhatom, hogy az intelligencia
alacsony vagy magas fokán vannak-e,
csak azt tudom, hogy Jánosházán ke
vés az intelligens elem, tehát a véle
ményem elmondom.

beékelve megtűrték, elnézték azt a
szemétdombnak is kicsi helyet —
sertéspiacnak — azt csak Jánosházán
lehet elgondolni.

Az eddigi sertéspiac csak symbolisalva volt, egy táblának kellett volna
jelezni, amelyen ez a fölirás olvasható:
>Ilt kellene lenni a sertéspiacnak.*
Az a hely nem a város érdekéhen
volt a régi jó patriarchális időben
kijelölve, hanem a magánosok érdeke
lebegett szem előtt.
Az eddigi sertéspiac, a fertőző be
tegségek fészke volt. A sok járvány, a
tuberkulózis oly emelkedése a rossz
egészségügyi viszonyoknak tudható be.
Hogy Jánosházán oly szük helyre

Arany János fülemiléjében a biró
a zsebre ..ütött, amelyben n ár meghú
zódott az arany, kihirdetve az Ítéletet:
.a. fülemile nekem fütyöl". Jánosházán
is a fő a zseb, a haszonlesés. Csak itt
hallani oly megjegyzéseket, hogy »mit
dolgozik Jánosházáért ? ! . . .
A zsebre üt, ezért kell dolgozni.
Az egészségügy javítása fontos, mu
tatja a közelgő rémnek, a cholerának a
közelgése is.
Mily lázas sürgés-forgást tanusfl a
hatóság most, a legtöbb súlyt helyezi
s tisztaságra, az egészségügyi rendele
tek szigora végrehajtására. Most féltik
az embereket, most drágának tartják az
ember életét, most dolgoznak, de máig
nem jutott senkinek eszébe gyorsan
kihelyeztetni azon sertéspiacot
Lesznek most is 'ellenesei, sőt

tenger nyugati partvidékein, az eszkimók
erkölcsi romlása szintén ijesztő mérveket ölt.
Csak az északi sarkvidék legelbagyatottabb
tájékán, Amerikától északra élő törzsek ma
radtak hátra e tekintetben. Esek a törzsek
azok, a melyekkel a •GjOa-ezpedició. tagjai
a Kong Williams földön találkoztak. Egyesek

főzőkészüléken alig pár pillanat alatt főztük
meg ebédünket Elmés szerkezetű, modem
ismétlő fegyverekkei jöttünk azokhoz as em
berekhez, akiknek még ma is lándzsa ésnyfl
a fegyverük. Helászeszközflk egy egyszerű
szigony, a melyei óraszám állanak a tenger
parton zsákmányra lesve, melyet egyenként

Féliz-félszigeteo, melyen tudvalevőleg John
Ross 1881-ben a mágneses sarkpontot megállapította az eszkimók saját adataik szerint 10
törzsre oszolva élnek. Ezekről a még civilizá
latlan eszkimókról legutoljára Amudsen Roald
a «Gjöa»-expedíció ismert nevfi vezetője
közölt részletesebb leírásokat Amundsen út
leírásában ez .ősemberek* életmódját a kö
vetkezőképen vázolja.

egyszerre, a mennyit akarónk. E tényekből
azonban e népek alacsony szellemi felfogására
következtetni fordított dolog lenne. A látszólag
oly primitív eszközök oly tökéletesen meglelelnek rendeltetésüknek, céljuknak, hogy
szerkesztésükben nyilván évszázadok tapasz
talatai lettek leszűrve.

•í**«tsSS3Í
úgyszólván még teljesen elkülönítve éltek, de
már készülődtek dél felé, hogy a dán Nyugt t
Grönlanddal érintkezésbe lépjenek. A dán
nyugat-grönlandiak már két évszázad óta ál
lanak összeköttetésben civilizált népekkel és
most minden lehetőt elkövetnek hogy a meny
nyire lehetséges, elkülönítsék őket. Az ősál
lapothoz visszavezetni őket lehetetlen volt és
ezért az elkülönítési rendszabályokra szorít
koztak.

A sarki eszkimók élete évről-évre vál
tozatlanul egyhangú. Ha közeledik a meleg
Egyszerre szemtől-szembe találtok ma évszak, itt az ideje a kajakok bőrét kijavítani
Az ország teljes megnyitása tapasztalat gunkat s kőkorszak emberével. Mintha évez mert közeledik az a dicső évszak, a melyben
szerint, teljesen tönkretenné, a lakosságot. Igy redekkel tértünk volna vissza a múltba s vizek ismét hajózhatókká válnak és as
például Smith-Sund, ugy szintén Kap-Yor v i  Szemközt állottunk olyan emberek! el, a kik iramszarvasvadászat is újból kezdetét veszi
déke eszkimóinak " bálnahlászokksl való még két fadarab OsszedOrzsOlése után szítanak Ilyenkor dualalkodnak s húsban. Ds a nyár
érintkezésük épenséggel nem vált hasznukra. tüzet, a kik fáradságosan szerzett tápszerei | rövid. Csakhamar ismét befagynak a folyók.
Sőt Labradorban csak ugy, nrint a Jeges ket fókaolaj-lOzön melegítik, míg mi modem l Óriási mennyiségben hull a. bó megint és as
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génben s bizonnyal számosan tapasz
talták, hogy a mi vidéki váróéi éle-'
tünk milyen fejletlen és mennyi kí
vánni válót bagy hátra, szemben a.
külföld sokkal kisebb városaival is.
Sokan látták is, hogy egyes kultúr
intézményeket idegenben s^lén_£lm;
A honatyák még nyári szabadsá- sen, kis költséggel és utasítandó reav'5*
got élveznek, de még ebben a hónap- lizmussal valósítanák meg, hogy amit
ban visszajönnek. A dunaparti gotbikue nálunk a magángazdálkodás és vállal
palotát szellőztetik már, a politikusok kozás foglal el, injnfTTásználja fel ázö-itt-ott nyilatkoznak; olyanforma ez; kat idegenben a^ községi és városi
mint mikor a szép asszony toalettjét közület a közjövedelmek fokozására.
Szállók, téglagyárak, takarékpénztárak
rendezi a hódító séta előtt.
Idehaza nálunk is megérzik az városi köztulajdonok mindarra szolgál
ős/'i idő. Haza jön mindenki. A hivatal nak, hogy jövedelmükből, városi intéz
teljes létszámú. A.városházán az újra ményele modern világítás, járda, mű
ébredő közélettel szép ^tervekre, régi vészi sétányok, vízvezeték,- síb. létesül
szándékok megvalósulására gondolnak. jenek. Nem is beszélünk arról,. hogy á
Miként a megnyíló iskolák ievegőjében város és község valamennyire bélterjes '
a becsvágy szelleme kering, — ugy a gazdálkodást fiz és soknak erdei gaz=—~
városházán is a vezetők részéről meg dasága egymaga fedezi a ki >zk öl töt .Még .
volna a becsvágyó működés, hogy helyi azt sem akarjuk külön kiemelni, hogy
kultúránkat, társadalmunkat intézmé a város vagyonos emberei végrendefe-s
kötelességüknek
nyes alkotásokkal a haladás országútja teikben becsületbeli
tartják a városi közintézményeket funfelé irányítsák.
Ki mondaná, hogy a haladás vá dációkkal erősíteni.
gya nem él a szivekben. De mivel
Nálunk tíz ujjunkon fel tudnók
minden haladás egyúttal pénzkérdés, sorolni azokat a városokat, ahol a pol
rendesen a konservatizmus zátonya és gári adakozás intézményeket erősített.
az anyagi áldozatoktól való állandó fázékonyság, - a vidéki városok hala- |
;
dásának e Seillája és Charibdise
a közintézményekre történt végrendele
miatt minden jó szándék elpusztul
tek, adakozások oly slendriánul kezel
Ugy tetszik: jót akarunk, midőn tetnek (tisztelet a kivételnek) s a ha
az az óhajtásunk, hogy az ébredező gyományszóra a köztisztelet oly gyéren
szezon cselekvés-vágyát ne akadályozza hul, hogy azok, akiknek szivében a
a túlságos fontolgatás, akadékosság és köznek hozandó áldozat szándéka meg
szűkkeblűség. Sok emberünk volt ide- is van, — a végső rendelkezésnek kellő
hével : rajztábla, tömb, cirkálom, köny
vek halmazával, baktat a Muzsa-hajlékába Az aszaló kánikula idő előtt
megszárítaná a csörgő falevelet: s im
itt van előttünk az ősz melankóliája.
A szezon mort-nak vége. Kezdődik az,

fűt-fát
megmozgatnának,
csak ott
maradjon.
" Ezek a liaszoolesők,. ezek a rövid
látók, akik más testén átgázolnának,
csak azért, hogy ők konchoz jussanak,
h | mis ében bal is. — Ezek az

él'-"Éikm __n
Reméljük a jobbérzésfiek, a he
lyesen és nemesen gondolkodók eré
lyesen fellépnek a község ellenségei
ellen s a lehető-legrövidebb idő alatta
serléspiacnak
egy megfelelő, tágas,
minden oldalról közelíthető, a forgal
mat nenrt akadályozó helyet kiszemel
nek s mire a kakas néhányszor haj
nalra kukorékol, már nagy árbocon
díszeleg az uj sertéspiacot jelző tábla.
A sertéspiacnak a városon kívül
kell lenni.
Alkalmas hely lenne erre a vasút
mellett, vagy az eddigi marhavásár
mellett.
Egy csapással két legyet ülhetnek,
a sertéspiac melletti fatelepet is ki kell
a város végére helyezni.
Nem tudom, van-e a képviselő
testületnek tudomása azon szerződés
ről, amely a város és ezen fakereskedő
közt fennáll, mert újévkor lejár, de
tovább seminiesetre se hosszabbítsák
meg Az igy ftdwiabadult teret fásiteák
be, parkírozzák s legyeH a községnek
egy kellemes, kedves kis sétahelye.
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Vége a szezon mort-nak.
Az ébredező szezon őszi képe
elénk tárul már: apró emberpalánták
az iskola gondjaival szedik könyveiket,
némelyik a modern iskola minden ter

ijesztő, barátságtalan tói újból beköszönt
Ilyenkor az eszkimó behúzódik hókunyójába
és boldogabban érzi magát a hófedél alatt
mint sok hatalmas ée gazdag ember tornyos
palotájában.

elviselhetetlen, ha üres a kamara, melyei csak
februárban lehet újból megtölteni. A legjobb
vadászati idő azonban csak júniusban kez
dődik, ha már teljesen olvadni kezd a hó.
Ekkor k e z d ő d i k a goodteljes, de csak rövid
lélegzetű nyár.
Amondsen elég tetasős színekben testi
le a mágneses-sarkpont lakóinak életét, kiket

V A hómesőkOo csend honol. Az eszkimók
ki sem bajnak kunyhóikból, a bot a prémeket készítik ki, mig as asszonyok a ruhákat

mt*S&

most már qj ruhájukban: Bár
ezek as északi embertársaink a karácsonyról
mit sem tudnak,mégis ugyanazon idő tájt mikor
mi Krisztus születésé t ünnepelj Ok, ülik meg
ők is a tél ünnepét As iramazarvashos és
halk eszietet ilyenkor nem kímélik és az egész
napot kizárólag folytonos evéssel és ivással
UHtik el. Közösen építenek e«y nagy kunyhót
és itt folyik le az ünnepi eszem-iszom, melyet
csak olykor szakit felbe ének, tánc vagy bű
vészmutatványok.
*
1

Egészen gondtalanul azért meg sem él
as eszkimó. A téli ünnep-utáni időkre is kell
valami élelem;készletet félretenni, mert a
tokavadászat nem írott, csak szokásjogon
alapuló torvény szerint január közepe előtt
ucm vei irt i kezdetét és. ez a hosszú idő bizony

vánvalóan Örömük van az élelbeo« — mondja.
És a haláltól még sem félnek legkevésbbé
sem. Ha betegek vagy nyomorúságban van
nak, hidegvérrel. «Isten hozzád»-ot monda
nak az életnek és megfojtják magukat Ilyen
eset olts rtózkod ásunk ideje alatt kettő is
fordalt elő. Előadja továbbá, hogy azok az
eez'timó törzsek, a melyek teljesen elkülönítve
élnek, feltéüenül boldogabbak, egészségesebbek,
mint az úgynevezett «civilizáltak >. Ezért a
feberfaj elháríthatatlan kOteleségénetv tartja
megóvni az Észak ez ősembereit a fehérekkel
való érintkezéstől.
•Az én legjobb kívánságom az eszkimók
számára — írja Amondsen — az, hogy sohase érje el őket a civilizációh Említésre
| méltó, hogy Amuhdsen e tekintetben épen
I elentétes nézetet vall NanseuneL
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tiszteletben tartása miatt rendesen el áll
szándékától.
Lehetetlen, hogy akik most meszszebbről hazajönnek és közállapotainkon
a javítás szándékától vannak áthatva,
— magukkal ne hozzák e szomorú és
elkedvetlenítő gondolatokat.
Vajha a közeled
belevinne
pitolt haladás sodró áramlatába. E jó
szándék pedig városunk vezető társa
dalmának egyakarása mellett valósulhat,
de a munkában mindenkinek ki kell
vennie részét. Ha a haladás áramlásába
vinne az életre keltő szezon: szívesen
üdvózölnöY mint városfejlesztésünk uj
korszakát.

Vörheny Jánoiházán. Hetek óta ka
nyaró uralkodik Jánoaházáo, miért is az izr.
iskolák a rendes időben szeptember hó 3-án
.nem kezdhették me? az előadásokat A napókban már schárlacl. is jelentkezett A halóság megtelte a kellő intézkedéseket.
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Heti krónika.
Személyi kir. Gróf Erdődy Sándor
családjával e héteo városunkban tartózkodott.
Szeptember 13. Nehezen várják ezt a
napot a volt Maróthy-pártiak, mert ekkor

választott képviseld dr. Ostfy Lajos mandá
tuma ellen. Ettől a naptól várják azt a bol
dogító igent, az ő volt jelöltjük lesz-e a kép
viselő, vagy nem. Hi sajnálni tudjuk azokat'
a kislelküeket, hogy még mindig biznak, re
ménykednek. Hisz tudjuk mi jól, hogy- fáj
nekik a csúfos vereség, és arra a sajgó sebre
nehezen kapnak gyógyító irt,de, ez már raeg.tortént. Áz idő begyógyít minden sebet, az a
lápjobb orvos. Vigasztalja őket az a tudat,
' hogy dr. Ostfy Lajos kiváló és, nem hétköz
napi ember, akire a kerület büszke ^ehet.H.\
Uj orvosdijsxabis. A helybelr orvosok
. is kezdenek elégedetlenek lenni a fizetéssel,
ezért elhatározták, .hagy szeptember lö-löl
«• kezdve a lakásukon egy látogatásért 1 koro.
-náj. számítanak, ha pedig a beteg lakására,
•> bivják, ott 2 koronát követelnek. Éjjel duplán
számítanak. Nagyon, méltányosnak", tartjuk
ezen újítást, minden drágul, csak az orvosi
díjazás marad — a régi olcsó.
Esküvök. Május helyett borongó őszi
időt élünk, de a fiatalság a májusi levegő
bódító hatása alatt van. -A- héten - mindén
napra jutott egy esküvO, igy hétfőn Németh
András Magdics Rózával, kedden Benyó Sán
dor Poller I.inkával, szerdán Egressy István
Haraszti Ilkával, csütörtökön Kovács Vilmos
Szalay Gizikével léptek házasságra.
:

Védekezés i cholera ellen. A minden
oldalról fenyegető sárga rém ellen a hatóság
a legmesszebb menő intézkedésekkel akarja
meggátolni a bejövetelét. Az utcai árkokat
tisztogatják, a kutakat kimeritteük, a pöoe
gödrök fertőtlenítése van elrendelve. Nagyon
üdvös a korai intézkedés, mert a cholera ha
ideérkezik, nem kiméi senkit, kérlelbetlen
szedi az áldozatait Egy kalifa mondta, hogy
a cholera idejében többen halnak meg s fé
lelemtől, mint a cholerában. De igaza van,
aki mértékletesen él, vigyáz a tisztaságra,
egészségei lakásban lakik, azt környékezheti
minden oldalról a cholera, de nem kapja meg.
Akinek egészséges gyomra van, dt megemészti
a cholera bacillusokat, ha még annyit nyel is
is az étellel.
lítök, hogy a karakói korramaépWt'et Loyy
-Sándor karakói korcsmáros, vette meg 8376
koronáért Most a község 300 koronát rá
ígért, igy a miniszter ujabb árverést tűzött ki.
A boisxu. Csak nemrég adtunk arról
hírt, hogy Sik Jósser tekintélyes gazdának
felgyújtották a pajtáját, máris ujabb dicsősé
get szereznek Jánosházának, a háza végében
levő szőlőjében levagdosták a még éretlen
szőlőfürtöket Eddig nem tudták kinyomozni á
tetteseket, de hogy nem Ostffy-pártiak követ
ték el az — bizonyos.

Hónapos vásár. A szomszédos sümegi
járásban egyre terjedő száj- és körömfájás
miatt a marhavásár nem volt megtartható,
ezért a vásár gyéren volt látogatva.

"

Pályázat ttattól állásra. Bogötéo a

Lapzártakor, értesuliak, hogy ár.
Rsjályi Lajos budapesti ügyvéd, aiOstlfy
Lajos késviselénk •aatfafema elles beByujtott petíció védője, péntekéi szereasfis

>cn 'tartja meg "XXVn-ik
évi rendes közgyűléséi, melyre ugy az ala
pító-, pártoló- és rendes tagok, mint a nevelés
éi- oktaásflgy, u barátai tisztelettel meghí
vatnak. *.i
.
•':'. Behatások.. Vége a nagy vakációnak,
itt a szeptember hónap, megkezdődtek a beíratások. Mikor c sorokat írjuk, már a nagy
diakok legnagyobb, része a padokban gondol
az édesj aranyos szabadságra. Mindegyik igen'
Vegyes érzelmekkel lépi át az iskola küszöbét.
Nem csoda. Általános a felélem a tanároktól.
'Meg az iskola-mindig a felejeni haraja. Szo
morú drukkokat áll kl egyft-masjk. A z t á n
bem az életnek nevel, liorzasztó sok az el
mélet, kevés a gyakorlat Innét van a i j h ö a j
sok kitűnő bizonyitványu ifjú elbukik az élet
ben,-míg spk ulúgsége-en érett, megállja á
helyét Tehár" nem a bizonyítvány döm ha
nem a gyakorlat.--^

Elejteti beszédek.

;

A posta ösyelmeitetéae. Belgiómban a brOsaeli világkiállítás alkalmaki, amelyeket felemelt árban árusítanak;
as 1., 1:, 3. As 5. oentimes levélbélye
gek ara a rendes ár kétszerese, s 10
oentimeseké pedig 16 oentimes, Ezek a
kiálli'Asi levélbélyegek csak Belgium bel
földi forgalmában érvényesek. Ha Ma
gyarországba szóló küldemények bér
mentesítésére használják fői az ilyen
kiállítás* levélbélyegeket, a küldeményt
a magyar posta ugy tekinti, mintha
egyáltalában nem volna bérmentesítve.
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Legujabb.

községi iskolában, Poller Linka lemondása
folytán megüresedett tanítónői állásra a na
pokban Írják ki a pályázatot,
Meghívás. A Szombathely-egyházme
gyei r. k. tani tó-egyesület 1910. szeptember

Felülüxetétek. Jánosházán a hangver
sennyel egybekötött táncmulatságon feiUlfizettek: M. Kossá Gusztáv 10 K, Hirschler Sán
dor, Kohn Sándor, M. Kossá Sándor, Rosner
Dezső, Salzberger, Rudqif j § — 6 K, Kristóf
István,-Kovács ^ladarT^rTlIaífonídolf 5—5
K, Papp Károly 4 K, Fischer József, Fischer
Mór, Kohn Károly, Utvingcr Ignác, Kovács
Henrik, Nórák Pál, Salzberger Pálné, Tivald
Győző 3—3 K, Sal/.berger Mór 3-60 K, Balássa István, Egressy Ferenc, flzv. Hirschler
Sáodorné, Kootor K. roly, Kiss János, Kukorelli N., Rozner Jóstel, Rosenthal Adolf,
Schlesinger Rudolf, Slaofer Ernő, Stern Imre,
Widder Fülöp, Zollner Béláné, ZoUner Ignác
2 - 2 K, Sik József 160 K, Badics István,
Günther Antal, Holczer Irma, Koch Mihály,
Kohn Samu, Msrkovics Hermann, Reisinger
Izidor, Raisinger László, Pfeifer Frida, dr.
PoUacsek Márk né, Schvarcz N , Staufer Vil
mos, Stern Jenő, Steiner Adolf, Weisz Sala
mon 1—1 K, Sternbe rger József 60 fillér,
Fissler Ferenc 40 fillér. — Mindezekért és a
szereplők közreműködéséért szívélyes köszö
netet mond a rendezőség.

,
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ity'Ns; Végre kiviszik a sertéspiacot a
város' végére.
£)-Végre,
.
I
Nem értem, hogy miért tűrték
dig meg?
•
II) Te naiv lélek, nem tudod az okát?
A) N,em'éa.
. ;.
/•»
5) Pedig egyszerű, tudod, néhány vér
szopó uzsorás könnyebben boldogult ezáltal.
•Sfc'yjj Most igazán nem értem.
' t'
Kacagni lehet A sertéspiacon baján
itt a M>k fertőző anyag, az arra járó
belehelte — lázt kapott, de as anyagi és
kenyérgondok nyomták, igy pénzt kért ott,
ahol es akinél kapott Kihez ment ? Eiry
uzsoráshoz, az látta, hogy lázas, ba 80 forint
kellett neki, akkor aláíratott vele egy váltót,
amely 8 ezer forintra érvényes, igy 80 forint
helyett 8 ezer forintért perelte be.
A i Igy könnyen szerezhet ra'aki vagyont
igy elhiszem, hogy az illető nincs kényorgon
ánk közt Igy értem azt is, hogy egy ozwrás,
ha biztosítási ügynök, egy lázas belegH a'áirathat a társaság váltóival egy koaOnesgss
váltót it, amely 8—10 ezer forintról szói.
B) Az ily uloo és módon vagyont szer
tett uzsorás is urnák tartja magát?
A) Természetes, de ki előtt as, mi előtt?
•
A) Mégis derek ember a jelenlegi ügy
vezető biró!
B) As ám, mily szépen fsat a sok ren
déi- átjáró, no meg a sok csinos híd.
A) Barátom, essél osak azt matatja,
hogy érdemes azon aJlásra^melyre kinevez
ték, ha igy dolgozik, a nép i« megválasztja.
Hát ss utcákat mikor
mikor sd nekik uj nevet?
B) Csak türelem, majd
és két bét alatt szép, aj táblák
a házakon.
A) Azt már én Is

B) Miért?
A) Vsa egy boly, ahol a cselédek fórt
kukoricát esznek vacsorára, néha-néha- pedig
kenyértésztából kisütött pogácsát
B) Lehetetlen.
A) Tudod, ss maga som roma máshoz
szokva, IU a társadalom sofrrsdsaa, h á l gon
dolja: vese nem törődik senki, vele
ges elem nem érintkezik, hát neki s
— minden lehet
B) Minden?
A) Igen — nála — minden,
A) Mit szólás hozzá, mily tiszta
s levegő itt!
*
B) Nem tudom ss okát

• ,

•

-~

• ...

:

••

•

Z

4. oldal.
'•; A) Et nagyon érdekes; a Miminéni o l j
átkokat szőr azokra a gonoszságokról anynyira hírhedt népekre, hogy megszöktek innét,
de nehogy az átok beteljesedését a kOzOnség

o

|u

36.

Jánosháza éa Vidéke
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Kiadó!

fűszer-, Italt-, papír-, festék-, olaj és

irhav

- n

B) Mi az?
A) 0yöpOiödjön be a házak küszöbe.
B) Na ez Igazán borzasztó t
A; Ez semmi. Még igy folytatta . . . A
halála előtt 10 érrel veszítsék el a szemük
világát, stb. tovább nem folytatom.. Bj Na ez hallatlan. -, '
'
.'. -j&rr Tüske. .,

;

rövidáru kereskedése

A Inda cukorka

az "emu
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VÁLASZTÉK:

ad

sas:

. tulajdonos
Szállási
os
kovácsmester.

Stollwerck

kttlönl.

r

Koestlin-féle

Stock-Cogn^c

Szerkesztői üzenetek.

Többeknek. Általánosan alkalmazott elv
a szerkesztőségben, begy névtelen levelekre,
nem válaszolnak. És éz igy van jól.
az, mikor az emberek et
régen
"insakrostélylyal állottak ki
leeres
akkor sem az volt a céljuk
rondrá.
valamit kérjenek, hanem
'valakivel leszámoljanak. Hát kérem- titkos | 5
arak, önök nincsenek középkorban^]fa hozzá i '
mind kérnek valamit! És mégis névtelenül j
jönnek? Az olyan V. Z. — X. Y. 8t}£; ajjfcf
irása sorokat kénytelen vágyni
sági nyilatkozatnak tekinteni és a pápiritosár i
feneketlen mélyébe — szomorWhis nélkül — j
temetni.
.
^VZ.A. »Van egy rossz köjtejpthiyem, kérem a szerkesztő arat,
Bocsánat! Szemetet nem-^száUitunk. A sze
métszállítás csak a v á r o s o n ^ .jövedelmező
vállalat
F. K. Tanglichl^J
jönni kell.
8. 8. Japán kereskedők cimeivel, ha — '
agyonüt, se szolgálhatunr "

C A M I S/fs S T |
gőzpárold telepéből

le állandó hivatal
vegyi elenorzés alatt. £1
Kapható JánoNházán s \

elismerő levél STERN MÓR FIA j
hornyolt-tetőcserép és gőztógla-gyárában
a • y a g o k r 6 ^

A karakói és sümegi-tjton

Tölcsány, 1907.

sarok

t

; i

X/18.

Mai napon postautalványon bekuldtuk a szállított cserép;
árát s egyúttal a szállított kitünö minőségű anyagért elisme
fejeztük ki.
>
Tiaztelettel " \ *
£.
Báró Gnttmaaa Lászlé salakért

k é l , az ál l i l á s h o z közel, nagy
udvarral és szép nagy

!

v

Tölcsány, 19«V. Xn/Í4.
;|s
.."
'.'
Szíveskedjék jövő évi e^jtkezesre 30-r 100 .ezer darab
10-30 ezer darab tetőcserép^ ^alabéf.'állQrxUsra ajánlatot

Szénásvölgyi aradalom 1908. július 12-én.
Teklatetes stera Mór fia i n a k J é i M l t ö á ; ^
$
örvenpek,' hogy a gyors és pontos kiszolgálásért/ ugy ' min
*t cserépzsindely kifogástalan jő minőségéért eru'ton . üreg
yilvánithatom, egyúttal tisztélettel kérem.v?i. stb.
Pus/.taszentlász _
A két vaggon
elégedve.

meg

Kelt Pacsán, 1907. február hó

Magyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-u. 10.
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Miután láttam Pacsatüttoaben a gyártmánya)
találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövök ki vele,'mint a
val, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb.
Acél Miklós építési

Nyomatott.Dinkgreve Nándor

ft^,^

könyvnyomdájában CZelldőmölk.
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vállalkozó

