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sok eklatáns eseten ismeri azokat. Nem

követeli
é l e s s é g e vagyok, mert meg
köti az egyén akaraterejét, szabadságát
s természetellenes ténykedésre kénysze
ríti a/, embert. Hiszen az embernek
szabad akarata van ! ? miért nem kö
vetheti a természetadu és kívánta aka
ratot? Nem. Nem szabad, mert elfogy
a pénz; meglehet anélkül a valami j ó
nélkül is lenni, jobb spórolni
rosszabb
időkre Az előrelátás barátai az ürge,
hörcsög stb. más állat-téli eleség tarát
hozzák fel bizonyságul. Oe elfelejtik, hogy
az ember is takarít télire, de évekre,
sót évtizedekkel előbb megkezdeni 11V

is hiszem, hogy lenne még aa ország

Hej I de

Irta: látatta La 101
Nehogy valaki az e lapban meg
jelent .Családi takarékpénztárak" ••imn
cikk plagizálásával vádoljon, előrebocsá
tom, hogy én teljesen más oldalról kiXjknoin

kérdést tárgyalni. Igaz ugyan,

a

hogy ha takarékpénztárról beszél az em
ber, nem feledkezhet meg a nevezettek
ről sem. De viszont szükségtelen a kö
zönség

felvilágosítása,

mert okulva

a

1

muszáj

j«

az

nem

felejtkezhet

el

a

A takarékosság tehát egy társadalmi
baj, mely gyógyulandó. De követni kell,
mert évezredes szokás rossz szokás
egykönnyen
Először

a

meg

nem

s

változtatható.

társadalom formálandó

azután lehet a takarékosság

át,

megszűné

s é r ő l belszélni. Egyelőre a j e l s i ó : - T a 
karékoskodj

I Ezt hirdeti a mai érkóles,

a tanító, a józan ész. S egyelőre igaza
van, minden egyesülés, szövetkezést
együttes

munkáért

történik.

az

„Viribus

unitis" egyesült erővel, királyunk jelszava.
fejtenek ki akciót, illetve

kiirtásukon. Íme itt az országos botrány :
bank. Ez csak megtanította

kod.ii tud.

jelen szükólködóiról sem.

Az egyesültek egy közős cél erdekében

ban. Ha pedig van, ugy igyekezni kell
A Kardos

A Up Melle mi "észét illető kuJtlemcnyck és
el5t.sct««ck • a x e r k « « i t 6 * « g h « s intésendák

Kélelös szerkesztő és kiadó:

(korona
4 toroaa
2 korona

Mily szép less * jövő társadalma,

igyekeznek

a

megszerzettet megtartani. Minden egye

hol mindegyik kielégítheti vágyait Nem

sülés tehát szép dolog, ba léte erkölcsi

a népet egyesek megbízhatóságára. Nem,

lesznek

törvénybe nem ütközik. Szinte

de erről később.

ságaikat kielégítve a jövővel

A takarékosságnak elvből ellensége

duskálkodók, kik összes kíván

dolnak.

Nem

lesz

a

nem

gon

takarékoskodók

ai idealistát.

lelki, testi vagy anyagi erővel vesz részt

vagyok.

Mondhatom, mert tékozló nem

csoportja, mert jövője, akkorára, rok

a küzdelemben

vagyok,

nem

kantsága esetére nyugdíjjal

sülés

is

voltam,

nem

is

volt

avagy más

Ha azonban a* egye

történik,

nak is kell. mert a család, a társada

lesznek szűkölködők, sem,

lom és általában a/, évezredes szokás

társadalom a jövő rokkantjairól gondos-

gel saemben képviselje,

szeretet kölcsönzött erőt gyönge kezének.
Fogyaszd el jó étvágygyal és tanulj mellette
nagy szorgalommal, hogy, ne volt legyen ki
dobott a mi keservesen megkeresett pénzünk
és hiába való a te drága időd. Nehezen vár
juk a karácsonyt, a mikor megláthatjuk á
tanár uraknak rolád adott ira-i és karjaink
közé ölelhetünk tégedet, IÜJJ egyedül yagy^eb
tetöTfménye anyádnak és szemefénye atyád
nak. Csak tartulj fiam és imádkozz, hogy
édes anyád, mikorra • hazajössz, egészséggel
borition el csókjaival Szerető atyád:
Gábor

Nagy nehezen várjuk megérkezésedet fiacs
kám, szinte számoljuk óráról-órára a napot,
a perczet, mikor visszaszálsz ide, szülőid
szerető karjai közé, az árnyas fogasba és a
jó falubeliekhez. A viszontlátásig is fogadd
szerető szívvel a magam és anyád hfl csók
jait. Szerető atyád:
*

TÁRCA.
Tragédia levelekben.
Irta:

Siabo

latra.
1880. Szeptember.

Drága jó flacakám !
_ ., «...
Egy hónapja najd. hogy elszakadtál
kOzólönk. í n , de különösen az édesanyád
hidd el, nagynehezen váltunk meg - tőled és
ha a tisztelendő ur nem unszol,' elállók' vala
attól, hogy a városba ÜNdjelek. Illlfnn fogta
lak volna a mesterségemre. - • Minek is ilyen
gyönge gyereket idegenbe küldeni ? — sopán
kodik minduntalan édesanyád és én csak
biztatom: no meglásd, milyen ember válik
majd a Menyhértből. Még a szolgabíró is
megsüvegeli* Azért édes h.un iparkodj is
mentül több örömet okozni édes anyádnak,
aki a hüs időjárásban nagyon gyengélkedik
és ezt a kis ennivalót is csak azért tudta ily
betegen elkészíteni, mert az irántad való nagy
i m

...

-y -.

< 1887. Május.
. Édes kis .Mennyi; . .in '
Tegnap éppen vasárnap kaptunk választ
attól a szemüveges barátságos úrtól, hogy iskolatarsaid között legjelesebb vagy, ugy-disciplimában, mim> példás magaviseletedben. El
gondolhatod,, mennyiszer olvasta át anyád e
levelet és mennyi örOmkönLyet^ hullatott rá.
Láuzólag javul a betegsége s hiszem, hogy a
tavasz enyhülést boz szegény jó anyádnak
1

érdekeit,

hogy egyes cso

efélével biztosítva lesz. De viszont

amely

portok

átért

miből. Takarékoskodnom'pedig magam

mely

nem

lelkesíti

Mindenki egyenlő erővel,

a másik

vágy

csoporttal, avagy aa égést

.

•

több

emberiség

illetve

magát

1808. November.

»

Kedves jó fiam !
(landolhatod, leveled tartalma mily oro
mét okozhatott nálunk, pedig ez egyszer csa
lódtál Nem vettük jó néven, hogy mások tanit.is.it vállaltad magadn azért, mert könynyiteni óhajtóttál rajtunk. Mi már Csák elbír
juk ezt a terhet- addig, mig befejezed iskolái
dat és saját szárnyaidra kerülsz. Az anyád
attól fél, hogy.gyönge szervezetedet megeről
teted rf másokkal való' veszödéssel. Azért ked
ves fiam, hagyj fel vele és gondolj inkább
arra. hogy mentül jobb eredménnyel kerülj
a főiskolába Nem volt olyan rossz az idei
termés, üogy akár hártiin ' esztendőn át ne

'

a. uiuai.
w n b rnnr.ar.rfi ftmtortva. tÉttítÚ
*»
mm as igazi, nem a* ideális
egye
sülés, jóllehet a mai etika
törvényeibe
nem ütkőtik,
sőt ilyet as
egyenesen
megkíván.
Ilyen egyesülések a takarék
pénztárak,
részvénytársaságok,
betéti
társaságok.
összeáll egy bizonyos számú em
ber, fölösleges pénzét összeadja, hogy
üzleteket kössön, hogy pénzt kölosönös^4f» Bntatnt jnlétot teremtimn Szegény
embereken kölcsön által, a munkáson,
hogy munkát teremt, segít állítólag. Ez
a mai felfogás szerint tisztességes eljá
rás. Tisztességtelennek nem l a minotiV
hetjük, mig át nem lépik a morál ha
tárát. Kivétetnek belőle, mint cikkem
legelején mondtam a családi, illetve a
szükkörü egyesülések, melyek mint élő
példák mutatják, káros határnak. Ezek
ugyanis nemcsak nem a kisebb kört
közért, hanem saját érdekeikért dolgoz
nak. Eltekintve attól, hogy némelyike
még hamis bázison nyugszik. Ugyanis
egyenesen- a kos becsapásán fáradozik,
mint pl. a Kardos bank, Udnurdy-féle
bankok. Nem ezekről beszélek én, eze
ket elintézte már maga kötött a nagy
közönség.
Gróf Széchenyi látván a takarék
pénztárak magyarorssági megteremtője
előtt, nem a mai takarékpénztár lebegett,
mikor azt propagálta. Előtte a szövet
kezet képe volt, „Hiszen a takarékpénz
tár is egyesülés" I mondják. Igen, csak
hogy érdekszövelkezet. A jövó társadal
mának Összes intézője s szövetkezet lesz.
minden elképzelhető valami szöve.kezetekben less össsepontositrs, Ezen szö
vetkezetek igazgató szálai egy központi
saévetkeset kesében futnak essze. Egyik

küldhessünk élelemre. Maradj csak a rési
életmód mellett fiam és igyekezz hű maradni
szorgalmadhoz. Anyád csókoltat és arra kér,
hogy melegen Öltözködj ebben a lucskos,
iegészségtelen idóben. Szerető atyád:
Gábor.

Mihelyt
nem

s

szövetkezetnek

szövetkezet,

Kedves fiam

bár

drágábban is

fizet néha. Tán w

égessen

nem

A gazdasági értékesítő
egyes csoportok

ugy

asövétkeset

(eladók) érdekeit védik

egyes csoportok (vevők) érdekeivel szem
ben. Tehát

s

mi

szempontunkból

sem ideális szövetkezés.

ez

Csoport, cso

port ellen.
—Következik a harmadik a hitelező-

részvénytársaságokhoz. Ugyanis egyes
osztályok, csoportok érdekeit képviselik s
érdek elérésére, megtartására tö re késznek.
van,

elvei odavezérlik s ssért
vsn, de van valami benne.

mai szövetkezetekben.
_
A mai szövetkezetek, bár a nép,
• * ÖSMesség^ érdekeit kéyviiehék, nsgyon hasonlítsunk s tsksrékpénitárhoz,

vétkeset. Es s

jövő

Én is tudora, hogy

hitelszövetkezete.
ma

kígyót,

békát

kiált mindenki erre. De h i t melyik* Jó

jellege

nak nincs ellenzője? Galileit nem meg

le-yen

akarták kövezni, mert as igazságot kö

milliónyi tagja. Mihelyt s

szövetkezet

vette. Es as egyedüli ideális

egyetlenegy

meggátolja,

Még nem födi ss igssi szövetkezet ide

áll fenn,

alizmusát, de ma nem is követelhetünk

tag

belépését

egyetlenegy tag érdeke
nem

igazi

direkt

ellen

szövetkezet.

kimondott

Hát

ártó

még

egyesülés.

egyebet. Esen szövetkezésben egyenlők s

hs

tagok, egyenlők ss érdekek (hs

szándékkal ? I ?

annak

Más sz, hs valaki nem akar s

szövet

nevezhetjük.) Egyenlők ss esélyek. Nem

kezet tagjává lenni, de

érdekei

dolgozik senki ellen. Csakis saját tagja

hozott

védi vagy követeli, de elősegíti egyesült

ennek

ikkal foglalkozik

ellen sem szabad dolgozni.
Nézzük az

emlitettek

által

Eseknek sem érdekeit

hasznot Takarékpénztárak, részvénytár

erővel. A hitelszövetkezetnek

saságok, betéti

tagja lehet, a hitelszövetkezetnek keiensei

jaiknak sz

társaságok

össseség

egyes

rovására

hoznak, Esen nem valók s

tag

maguk s tagok.

hasznot

De

ma

kölcsönös

segélyső

egy
érdek

igen

nagy

megvédés

csoport
céljából,

tiszti tandók

kell felélnie

lesznek.

a

fogyasztást,

igazuk. Létérdeküket nem bántja,

ellen. A

tagok, bár mindenki tagja lehet, műkö

S

dése s nem tagok ellen irányul. Matatja

pozíciójukat. A gazda marad

est ss is, hogy egy

ipsros, s kereskedő,

ember

lem . . . Anyád ereje immár fogytán. Ha e
fokion akarsz még egy rövidke paradioaomot
szerezni neki, akkor szeretett gyermekem si
ess hasa, nehogy szülő anyád ajkán átokkal
szálljon síri*, Igaz, hűséges atyád:

Kedves kit szöszikém'
A*kijelölt helyre most nem mehetek:
a próbák éppen ez idd szerint folynak leg
vadabbul. Pedig mennyire szeretném össze
csókolni az én kis szöszi kémet azért a pá
ratlan szép ruháért, melybea tegnap brillí
roztam és pukkasztottam Stefit ét azt a csúf
német majmot Olyan kajánul néztek rám,
szinte felfalni akartak. Mikor (elleptem, még
azoknak az ékkövekkel megrakott zsidó dá
máknak is megmerevültek szemeik. Az egész
Orfeumban nem volt senkinek az enyémhez
hasonló toitettje. Alig várom a napot, hercig
kis gyermekem, mikor együtt utazhatunk
messzire, messzire, elegáns, gazdag fürdőkö

szövetkezetekben

megkaphatják
gyáros,

mert
illó

gazda, ss
író

stb.

zönség kdsé, ahol boldogan járok oldaladon
és fitymálva nézem a sok bohó udvarlót, kik
közül csak te vagy as én egyet lessen, te, te
kit igazán szeret és o M gonosz kit
Micid.

Gábor.
1808. július

as értéke

sága haragszik a szövetkezetekre. Nincs

viszont

hotaáértó

Vannak

sítést ily szellemben. As emberek soka

szövetkezése

egyes osztály, egyes csoport

esek

Es a jövó szövetkezetének alapja. Ennek

hitel

szövetkezetek
de

adják

hibái, de meg kell bocsátani erényeiért.

Magyarországon: fogyasztási, gazdasági,
szövetkezet. A fogyasztási

Maguk a tagok

Persze, hogy vannak rossz kinövései is.

Háromféle szövetkezetünk vsn
értékesítő s

mindenki

a hasznot, maguk a tagok élvesík azt.

jövő társa

dalmába. Hit s szövetkezetek? I

1898. július.
Nem tudom, mivel érdemeltük meg,
hogy a várva várt időből, melyből öregedő
életünkbe fénysugarakat reméltünk, még de
rengő világosságot sem juttatsz, legalább vá
gyunk beteljesült, ma már ember vagy a ma
gad talpán, akit tisztel környezete sasira bi
zalmi állást ruházott fel as állam. Mi kedves
fiam szívből őrülünk a jólétednek, de viszont
érdemiünk annnyit tőled, hogy írással lega
lább egyszer látogattál volna el hozzánk. Az
anyád folyvást szemrehányásokkal illet, miért
hogy urnák neveltettelek. Közel érzem halá
lom, úgymond és nem fogja le gyermekem
keze szemeimet, talán emlékem is kihal vé

mondása szerint s fogyasztási sscVetkess embor, mert

sem fogjs s másik érdekét szolgálni
Nem is ssért lesznek, hogy
dekát védjek, vsgy kivánják s másik
rovására. Lesznek ssért, hogy az egye
sölt erö, s közös akarat, ss arányos
munkamegosztás által rövidebb idő alatt,
több munkát elvégeshessenek. Ma ilyen
egyesülés nincs, de csirája megvan a

Apropót! Hát az Ígért oUrahát
|

meg-

temÉetnetT • *— —
(Djságmetazet) '
Az öngyilkosságok sorát ezúttal egy
jobb sorsot érdemlő fiatal mérnök gazda
gítja, kinek tehetsége ét megnyerő egyéni
sége a legszebb reményekre jogosította. Az
általa kezelt ét műszaki célokra szánt öazazegen néhány ezer forintnyi hiányt fedez
tek fel. Mielőtt azonban vizsgálatot indítot
tak volna ellene, a szerencsétlen fiatal w ber fobelőUe magát. Környezete tapasztalta
hogy utóbbi időben munkakedve lankad és
hivatalában nem a legrjontosabban jár el.
Egy orfeumbeh dívát emlegetnek, kire igen
bőkezűen költekezett. Valóauna, hogy Sa
vóit a szegény áldozat megrontója.

18. szám.

Jánosháza é s Vidéke.

8. oldat.

nem változik. Csakhogy saját érdeke
helyett az osszeség érdekéért kell dol
goznia. S ezen összeaégo érdeke magában foglalja, érthető, az egyén érdekét.
Bzzel elérjük, hogy kevés munkával
több eredményt elérve, mindenki dolgozik, mindenki megél. Nem lesz szű
kölködő nem lesz bővelkedő. Nem lesz
tuleaigázott, nem lesz here. Ezért pár
tolta mindenki a szövetkezetet! A szö
vetkezetek előkészítői a jövő társada
lomnak,
,

rózsája, de még több a, tövise. Az 50 év
alatt megkedvelte mindenki, tisztes alakját
astnta bódulattal környezték szereltei. IKz ét»
ben lett volna tauitói működésének 60-ik év
fordulója. Szerettei, jó barátai, ismerősei már
nagyban készülődtek, hogy minél fényesebbé
tegyék a jubileumot, de a kegyetlen végzet
áthúzott minden számítást A kedves embert
ágybadöntőtte, majd a lelkét egy jobb ha
zába vitte s az ünnepelni vágyóknak • nem
hagyott mást, mint egy drága, kihűlt tetemet
. i és egy uj sírhalmot "=r Április 28-án
temették el a drága halottat őszinte részvét
mellett Temetésén ott volt a környék ösz-

Heti krónika.

az egész falu, ott mindenki, aki csak ott le
hetett A gyászolók, a bánkódók óriási serege
e véKtisztességgel rótta le némileg háláját az
einunyt iránt A szeretemek a—részvétben
való ily hatalmas megnyilatkozása volt a
kárpótlás a meg nem jubilált 50 évért s as
elköltözött lélek, mig á kihűlt testet temet
ték, bizonyára büszkén mosolygott odafenn
az égben, a mikor látta, hogy itt a földön
milyen nagyon sokan szerették ő t Az el
hunytban Illa Antal karakói plébános édes
atyját g y á s z o l j a .
Az előadások aa összes iskolákban
Szombathelyen, a typhus miatt további intéz
kedésig május 20-ig szünetelnek.

SftÁM.

.

Fényes, cifra hintók . . .
Nagy urak, szép lányok .
Itt selyem, ott bársony . .
Ragyogó gyémántok . . .
— Ott az egész fala.
Be sok a nézője !
Az uraság leányának
Szép az esküvője.
Fenyőfa koporsó . . .
Gyászos harangkoogás . .
Égbe száló ima
Nagy, görcsös zokogás . . .
— Édes anyján kívül
Ketten sem kisérik.
»*••
Szegény özvegy árvalányát
Szomorún temetik.
, Nóvák Pál
S r i ! áppenyi Albert Sümegen. Szer
dán, ápril. hó 29-én a Ranvasettsr szobor
bizottsága nevében küldöttség járd a vallás
é i közoktatásügyi miniszter elé, hogy a Ramaselter-szobor leleplező ünnepére meghívja.
A leleplezés máj hó 24-én lesz.
Mükedveló előadás. A Jánosházai
Katholikus Kör 1906. évi május hó 8-án sa
ját helyiségében, könyvtára javára műkedvelő
stinielőadással egybekötött zártkörű táncrigalmat rendez. Színre kerül: A Sárga Csikó
Kaadete ssta 8 órakor.
Elnökválasztás. A mult" héten zajlott
le a Katholikus Körben az elnök választás.
A (égi elnök elhánytál a tagok mély rássvéltei és szomorúsággal vétsék wdomásul és
az elhnaytnak érdemeit, — mint a kör meg
alapítójáét, — jegyzőkönyvben örökítette*
meg. alig egyrészt fájlalták a régi elnflk el*
halálozását, másrészt örvendtek, hogy a gond
viselés a Kör ügyeinek további vezetésére
adott egy másik tehetséges embert Dj elnökké
egyhangúlag és lelkesedéssel Kristóf István
helybeli segédlelkészt választották, aki komoly
ás mély tudományával, kedves modorával
annyira megnyerte már is a tagok bizalmát,
hogy aéki most már könnyű lesz végezni a
népművelés nehéz, de szép és nemes fel
adatát Az ég áldása legyen munkálkodásán I
D U litván meghalt. .Tanítsatok min
den népeket!' — mondja az evangélium. E
szent igéket teljesítette 50 éven át kitartó
buzgalommal Illa István káldi kántortanító.
50 éven át nevelte a népet, terjesztette s
műveltséget e rögös pályán, amelynek sok s

Kaleaák mbaáaágeláaa

(

aratáaker,

Steininger báró pozsonyi hadtestparancsnok a
következő átiratot intézte a vármegye alispán
jához: »A közös hadügyminiszter 1908. évi
5. ügyosztály 232. sz. rendelete folytán a ősa
pátok gyakorlati szervezetébe f. évben egy
három heti fegyveredénél lesz felvéve, mely
időtartam alatt a legénység aratási célokból
szabadságolva lesz. Megjegyzem, hogy a gya
logsági és vadászcsapatok legénységének szabadságol tatása nagyobb számban, a lovas ás
műszaki csapatok legénységének szabadságoltatasa pedig — a különös szolgálati körül
ményekre való tekintettel — csak .nagyon
kis számban lesz megengedheti)*.
Sajtóhiba. Lapunk 17-ik számában meg
jelent társadalmi cikkben,ennek 7-ik, valamint
17-ik bekezdésében értelemzavaró sajtóhiba
foglaltatik és pedig >praevecMv< helyett »praeventiv. Azután a 17-ik Jbekezdésben •neki
kérelmezi* helyett megvédelmezi. Végül meg
keresztelte •Jakab* névre a nyomdász a szedő
jóvoltábóL
Iagyeaes aáfoktatta. Apponyi Albert
gróf vitás- «s közoktatásügyi miniszter teljes
odaadással folytatja knUunaankáját A nép
iskola as, melynél igen nagy reformot óhajt
megvallani B » aaatje sasaiéi i..Mpkko*.
Iákba a gazdasági népoktatást, ki akarja egé
szíteni az ovónók fizetését, ás legkomolyabb
tanulmány tárgya az ingyenes népoktatás
bevezetése, raavyaek alapelve az, hogy nem
csupán az állami, hanem az összes felekezeti
és községi népiskolában a tandíjat teljesen
eltöröljék. Mivel fedezik majd az . ískolafentartók a beiratási és tandijakból származó
jövedelmeiket : épen ez képezi a? nehézséget,
de est is el akarja a miniszter oszlatai. A
közoktatásagyi kormány munkaprogramjában
helyet foglal még a polgári iskolák reformja,
a tanári fizetések kiegészítése és szabályozni
óhajtja a mmtnter a leányiskolák tanrend1

szerét, valamint az iskolaépületen kívül való
tanítást is. A vidéki kultúrházakra as ezévi
wutnrt «in.ha mA» snonnn aomeí vétetett
föl ez az összeg az 1909. évi költségelőirány
zatban lényegesen emelkedni fog.
Országos rózsa- ós pelargoninm ki
állítás Bndapestea. Az Országos Magyar
Kertészeti Egyesület Budapesten a városligeti
nagy iparcsarnok helyiségeiben f. évi június
hó 17—21-ig nagyszabású országos rózsa- és
pelargónium kiállítást rendez. A kiálltláson
nem csupán kertészek, hanem magánkerte
szek, virágkedvelök, amateurok is részt ve
hetnek, a kik részére külön dijakat tűzött ki
Türmiisg a virtgtwlTin^s^ mázuk
között, a kertészek is maguk között verse
nyeznek. A kiállítás gazdag programmjából
kiemeljük a levágott rózsák csoportját, a me
lyekben különös súlyt helyesnek a hazánkban
előállított rózsa fajtákra. Kiállíthatok a leg
különbözőbb rózsafajták levágva és .cserép
ben nevelve. — .A pelargónium, a muskátli
egyik speciális növényünknek nagy tárt szánt
a rendezőség s azok díjazására szanfas dijat
tűzött ki. A kiállításnak egyik különlegessége
a balkon és ablak díszítés. Virágkiálliátsainkon
erre eddig nem fektettek kellő súlyt most
azonban különös figyelemben részesitik és
nem csak érmeket, hanem pénzdijakat is tűz
tek ki: Összesen 78 állami arany, 158 áll.
.ezüst, 20 áll. bronz, oeker arany, egy ocfcer
ezüst, 19 ocker bronz emlékérem, 86 egye
sületi aranyérem 91 a. ezüstérem, 116 e.
bronzérem és 67 elismeió oklevél áll a bí
ráló bizottság rendelkezésére a díjazásnál. A
kiállítás programmjával, valamint felvilágosi
tassal bárkinek szívesen szolgál az Országos
Magyar Kertészeti Kgyesület titkársága Bu
dapesten, IV., Koronaherceg utca 16. szám.
r

fiikstnámák felvétele. A aMraBaá^ÉÉ
nyolc évfolyamú budapesti állami intézetében
vallásra nemre és nerazeueégn való tekintet
nélkülfelveaaaektanulásra alkalmas siketnéma
továbbá a részleges hallással btró valamhH
az lltttsbaladSttabb korban megsiketűlt s
még némi bissriimsia»iiántiyal rendelkezi
gyermekeket Afalvétet díjtalan, sőt méátán ylást érdemig eastakhan as intését réséről
még segélyt is adnak. Az érdeklődőknek kö
zelebbi tájékozást küld Kos Lajos
(Budapest, VII., Mosonyi ucca a sz.)
Vasáraap ama lehet ráveretni a vasntróL A kereskedelmi miniszter a következő
Sürgős rendeletet intézte az összes kereske
delmi és iparkamarákhoz : Mult évidenember
81-éh 100.666. sz. alatt kelt rendeletem
kapcsán tudomásul vétet és az érdekellek
megfelelő sürgős értesítése végett közlöm a
kamarával, hogy a pályaudvarokon kirakott
ereknek mTtnkssiliTHll napim wlft *ifci*.»*n^f*
tárgyában fenti szám alatt keit tsnáslttimbea
foglaltakat folyó évi április hótól hatályon
kívül helyezem.
Osztrákok a magyar kar ellen. A
vármegyebeli bortelmelóket nagyon érdekli
az a mozgalom, mely most Bécsben a magyar
bor ellen megindult. Néhány nappal etóbb'
Bécsben egy bormérő nyílt meg, melyben
kizárólag magyar borokat mérnek. E miatt
a bécsi túlsók annyira felháborodtak, hogy
lapjaikban folyton ócsárolják a magyar bo
rokat és bojkott alá akarják venni az fiatalét,
hol a magyar bort mérik. Legközelebb pedig
népgyűlést hívnak énbe, hogy ott tiltakozza•
•
' **
t .
.

4. oldal.

v,
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nak a magyar borok inváziója ellen. Nem
lehet közömbös előttünk az osztrák túlzók
komiszkodása, mely ismét elfogja innét riasz
tani á vavók egyrészét I l i azonban bu nélkOl vásáaeljuk aa <iaatmfc-hohnitr~

Azt b e s z é l i k . . .
Azt beszelik, hogy a kövezés ak
kor lesz legolcsóbb, ha egyáltalán nem
köveznek.
Azt beszélik, hogy itt egy hülye
néha mint „hívatlan vendég" toppan be
egy es helyre
Azt beszélik, hogy egy tanító, ha
segédtiszt is, már
oapaoitas. Azt beszélik, hogy egy tanító tan
ügyi oapaoitas, ha a próbaelóadásaival
Aradon, Győrött, Kolozsvárt, Miskolcon,
Pozsonyban, Sopronban és Vágujhelven
fényesen — megbökött
Azt beszélik, hogy bizonyos vidéki
lapban megjelent nyilttérnek se füle, se
farka.
A|t beszélik, hogy e lap segédje
büszkébb lehet, mint némely vidéki lap
nak a tudósítója.

Szőlőoltvány!
Szőlővessző í!

ha valaki azt mondja, hogy Jobb"
kávét, vagy pedig olcsóbban tud
kávét szál Irtani, mint

. Fratelli Deisinger
dantei ceg

SZÍJGYÁRTÓ NAGY MIHÁLY

BUDAPESTEN

FELSÖSEGESD, (Somogym.)

a királyi bérpalotában.

A n. é. közönség tudomására hozom, hogy

JántftlAAál,

a vastiti

állomás közvetlen szomszédságában, a Sümegi utcában az újonnan épített
vendéglót

1908 máj. hó 3-án megnyitom.

Minden időben friss ételek kaphatók
saját fózésü pálinka

Badacsonyi, somlyai

borok,

A legjobb kőbányai sörből mindennap friss csapolás.

Minden törekvésem odairányul, hogy
érdemeljem.

a

közönség

pártfogását ki

_.'

Lövy Dávid

— 1906 április 29-én —
Sakberger Rudolf ur jelentése szerint:
Buza
2160 2180 korona.
Rozs
19-— 19-40
Árpa
1460 15
Bab
13— 13-50
Tengeri 14 - 14"60
»
pr. 100 kgrm.
Kevés hozatal, irány zatkielégitő.

SZKBDÁa ÉS VAlAlZAP.

Jl

Iíj. TÓTH JÓZSEF
áráa és ékszerész, SÜVEGEN.

Fióküzlet:

Tévedés.

A világhírű Delaware adja a leg
jobb bort; oltanT' permetezni nem kell!
Gyökeres 1000 drb. 100 kor. -ima 50
kor. Szölöoltványok ezere; 1+0 kor. a
legnemesebb fajokból.^- Á r j e g y z é k
ingyen. —. Rendelési cím:

Gabona-árai.

S^sy

18. száni

Jánosházá és Vidéke

JÁNOSHÁZÁN,

(Baajs-vraséslévsl nemben)

vasúti vendéglős.

Központi szálloda, kávéház és étterem
Jánosházán, a Fő-téren, a legnagyobb
comforttal berendezett elegáns szobákkal.
Kitűnő konyha, valódi balatonmelléki
borok. Figyelmes kiszolgálás. Fényes
kávéház a közönség rendelkezésére !!!

ALAPÍTÁSI ÉT: 1167.

SZÉPLI6ETI SAMU, szállodatulajdonos.

Jánosházai fióküzletemben minden

szerdán é s vasárnap
tartózkodom, mely alkalommal el
adok és személyesen j&vilok min
dennemű órákat, arany és ezüst
tárgyakat j ó t á l l á s
mellett.
Hagy választék arany és esüst éksze
rekben, a legfinomabb gyártmányú
zsebórákban, fali- és ébreszti órákban

tfoan
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Legolcsóbb üzem már kit motoroknál ls.
Kólteég U lü* uuitornái.óvi 3000 munkaórára: -

*- - — i

Tisis ts elsis i m i n C T í r

"X.

Cimbalmot
ne vegyen, mig

Reményi
a m. kir zene-akadémia
házi hangszer készítőjétől
árjegyzéket nem hozatott
BUDAPESTRŐL, Királyntoa 50. Minden hang
szerről árjegyzék kOlőnkülön kérendő.

svéd gyártmánya

Bolbdm njmola]Motorok éi LokosoUlok.

Nagy választék szemüvegekben I
-

yf

Eredeti

Mihály

Bolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca._Í260 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona, Gőzgépnél szénre és fűtőre cs. 3000 korona.
Tehát a Bolinders motor ára teljesen kifizetődik az elért megtakarításban.
Ca 4,'/« év alatt henrinmotorral szemben, ca. 3,'/, év alatt gőzgéppel szemben.
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez nem kell gépész. — Könnyen
kicserélhető alkatrészek. — Gyors Ozembehelyezéa. — Robbanás nyersolajnál
kizárva — Csekély hűtővíz-fogyasztás; — Önműködő központi kenés. — legjobb
hajtóerő bármely nzendiez. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is szállítunk.
Reíeree>cláHk»l, SfSfeSMf 1 felvhágoeilu kkeJ, Ívmérteié
pnMpvklUMkUI • ajánlatokkal

dljHlcn
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Schvarcz József és Társa,
_ _ _ _ E Ü D A P E S T , V á c l - k ö r n t 26.
,

Tavlratrlm: ÜSZŐ, Budapest,

Nyomatott Dinkgreve X. könyvnyomdájában CelhlRinölk.

