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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 
I RAOCH LAJOS 

M IlUérért kaeea t é 

A sertéspiaci fatelep. 
Az abnormis állapotok felsorolásához 

még mindig szolgállat Jánosháza bőven 
anyagot. A házak közé beékelt szük 
sertéspiacon fatelep is van. Bámulatba 
ejti az embert ezen tény sönkénytelen 
felveti azon kérdést, vájjon, hogy lehet
séges ez. Sertéspiacon fatelep nem fér
het meg, ez absurdum. Hátha azt 
mondjuk, hogy a terület a községé, de 
potom-80 koronát fizet érte évenkint 
egy fakereskedö. 

Kérdezhetjük még tovább azt is, 
hát a képviselőtestületben nem volt 
senki, ki felemelte volna a tiltakozó 
szavát ez ellen? 

Nem volt senki, ki azon bérlet-
megkötése alkalmával felemiitette volna 
annak veszélyes voltát? Ugy látszik 
nem volt senki. 

Mit nekem Hekuba, mondja aképvise-
lőtestület. Mit törődünk a tűzrendészettel, 
a közrendészettel Egy magán ember ér
dekét szolgálva, háttérbe szorította a 
közérdeket. Háltérbe szorította az összes 

ottlakók érdekét. Jánosházán hdtenkint 
nagy, élénk forgalom van a sertés
piacon, ilyet megengedni, megtűrni nem 
lehet. Folyton halad, fejlődik minden 
előre. A piacon mindig nagyobb és na
gyobb a felhajtás, már kiszorulnak on
nét és leszorulnak egész a gyógyszer
tárig. Nagy üggyel-bajjal lehet csak ágy 
szerdai napon kocsival közlekedni. 

Ezen bérbeadás a képviselőtestület 
bűne, a képviselőtestületet illeti érte a 
gáncs. Mi lesz ennek a következménye? 
Megmondjuk. 

Idők múlva azon fatelep miatt a 
sertéspiacot ki kell onnét helyezni. En
nek a levét, a piac körül lakó más 
kereskedők és más iparosok isszák meg. 

A sertéspiac azon helyhez van 
kötve, akik ott laknak iparosok és ke- j 
reskedők, azok léte, keresete, üzleti for
galma attól a piactól van függővé téve. 
Tehát egy kereskedő miatt az ott lakó 
iparosok és kereskedők a tönk szélére 
juthatnak, ha a kényazer, a azükség 
azon piacot onnét eltávolíttatja. 

Az Isten Sodorna és Gomorát nem 

pusztítja el, ha csak egy istenfélő em
bert találnak. 

Itt egy kereskedő miatt, az összes 
ott lakók jövője van veszélyeztetve. 
Csodálkoznunk kell még a »Korona* 
bérlőjének gyávaságán, félénkségén, 
korlátoltságán, együgyüségén is. Nem 
tudja, nem látja, vagy nem mereszti ki
mondani, hogy azon fatelepen a sok 
rakodó kocsi, szekér néha elzárja a be
járást a vendéglő udvarába. Nem látja 
be, hogy ez által sok utas elkerüli a 
vendéglőjét, mert megnehezíti a be
járást, igy inkább elkerüli és igy csök
kenti a forgalmát, a jövedelmét. HA 
az a vendéglős tiltakozik ellene, meg-
felebbezi a főbíróhoz a képviselőtestü
let határozatát, biztosra veheti, hogy a 
főbíró azon bérleti szerződést azonnal 
hatályon kivül helyezi. Ez jogos panasz 
és nem zárkózik el a »Korona, tulajdo
nosa sem ez elől és megvédi a bérlő
iének a jogát. IU is egy ember érde
két " sértették meg, csak azért, hogy 
azon kereskedőnek óriási előnyt nyújt
sanak. Nem tagadjuk mi azt, hogy 89 
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Irta: Psbsr In*. 
Mikor hajnali 6 órakor bekopogtattam 

Csorbay Laai lakására, ő már teljesen' felöl
tözve fogadott. .7 

— Rögtön készen vagyok, kedves bará
tom — szólt nyugodt eleganciával — miköz
ben szemére csapta monokliját — Néhány 
levelet irtam, arra az esetre, ha netalán va
lami bajom esnék. 

Intettem a kezemmel, mintha ezt ki
zártnak tartanám; de ö folytatta : 

— Oh, nem vagyok szentimentális. De 
számot vetek a helyzettel. Szentjobbi kitűnő 
lövő ... LA leveleket itt hagyom az asztalom 
fiókjában, kivéve ezt az egyet, amely neked 
szól. Ezt mindjárt át is áőom Ha élve ke
rülök haza, leszel oly szíves és visszaadod. 

, á t v e t t e m a levelet 

— Remélem, hogy egy óra 
visszaadhatom neked. — mondottam moso
lyogva. 

A levelet nem adtam vissza. -
Reggel hat órakor Csorbay Laoi ntár 

átlőtt koponyáVal hevert a Zugliget egy el
hagyatott tisztásának a gyöpén. 

Harmadnapon temettük a negyvenéves 
életerős férfiút, aki szegény sorából tiz év 
alatt magas társadalmi pozícióra küzdötte föl 
magát Pedig különösebb tehetsége semmihez 
sem volt Átlagos műveltsége, közepest olva
sottsága, gyéren csöpögő szellemessége nem 
jogosították fel arra, hogy hasonló kaliberű 
társainál sokkal gyorsabb karriert csináljon. 
És mégis ugy történt Tudja Isten, vott va-
vslsmi a lényében, ami tiszteletet perancsolt, 
sőt mondhatnám, félelmet gerjesztett fia va
lamit mondott, ssnki sem mert neki ellent 
mondani. Ha látszott rajta, hogy rosszkedvű, 
senki sem mert hozzá közeledni. Arra mag éppen 
gondolni sem merészelt senki, hogy vele 
vitába bocsátkozzék. Ha « beszélt, félelmeles 

osond támadt köröskörül. Miért? Azt 
sem tudta. 

Esek a gondolatok kóvályogtak a 
ben, amikor Csorbay Laci temetése 
haza értem lakásomra. A levele ott feküdt 
az íróasztalomon. A borítékján a nevem alatt 
as állott : 

Csak haláron esetéve-bontható M - —< 
A kezembe vettem a levelet. Egy da

rabig ide-oda forgattam, végre egy hirtelen 
elhatározással letéptem a boríték szélét. Sűrűn 
teleirott négy oldalas papír volt benne. Ol
vasni kezdtem. Szóról-szóra ez átlőtt a levélben: 

Kedves barátom I Most, hogy örökre le
hunytam a szememet, elárulom neked karri
erem titkát Talán valaki aség hasznát veheti. 

, TU evvel ezelőtt, közvetlenül mielőtt as 
apám meghalt, ügyvédi irodát nyitottam a 
fővárosban Az iroda sehogy sem ment, még 
a házbérem se tett ki a jövedelméből. Két
ségbeesve gondoltam a jövőre, s már azon a 
ponton voltam, hogy valamelyik ügy vednél 
állást keflssek, amikor váratlanul sürgönyt 
kaptam, hogy meghalt az apám. Ki kellett 
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N korona haszon a községnek, de ezzel 
több embernek -ott sokkal több kért 

ismerettel mégy majd pihenőre a kép
viselőtestület, látva a atik romot, mim 
a lángok martalékát ? Ki lesz felelőé a 
kárért? Ki fog a leégett emberek nyo
morán legelőször enyhíteni ? 

g"' ';, Talán a vigasztaló sző elég bal* 
zsamir lesz a koldusbotra jutott lakók
nak? Akkor a képviselőtestület egyejfc. 
tagjai Pilátusként mossák maid a ke
züket esetleg mondják;_J»Jbja._a. tüz, 
az elemi csapás.« •w—* 

— ^ E z nem elég az üdvösségre, %• 
képviselőtestület legyen előrelátó, gon
doljon a jövőre, azért van a város ve
zetése reábízva. 

Hivatása magaslatán akkor lesz, 
ha mindenkor, minden körülmények 
közt, a lakosság érdekeit tartja szem 
előtt s kész érette síkra szállni. A ke
rékkötőket el kell gördíteni az. útból, 
vegyék útjukat a haladás lépcsője felé. 
Csak igy mehetnek előre, különben nem. 

Dr. Marton Adolf. 

Pénzintézetek ellenőrzése. 
Irta: BT. Bombay Iné. 

(Folytatás.) 

A kereskedelmi törvény és az alapsza
bályi rendelkezések biztosítanak ugyan egyes 
esetekben a kisebbségnek jogikat, milyenek 
pl., hogy az alaptőke egy tizedrészét képvi
selő részvényes, vagy részvényesek a közgyfir 
lés egybehiváaái, az ok és cél kijelölése mel
lett bármikor követelhetik, vagy hogy a költ
ségek előlegezése mellett ugyanily számú rész
vényes az intézet könyveinek megvizsgálását 

kérheti, ámde mikor kerBl a ser a többnyire 
szétszórt réeevényéfc folytán • ilyenekre a sor. 

m okoznak. 
Ne feledje el a képviselőtestület, 

hogy egy község anyagi jólétnek akkor 
örvend, bjua-Jakósai jA viszonyok kttot 
élnek. A képviselőtestület legfőbb köte
lessége a lakósok érdekeit minden kö
rülmények közt megvédeni. 

Az egyedek alkotják a családot, 
a családok összességéből áll a község. 
Azon -!?© koronávaltöbbet Veszítenek a 
réven, mint nyernek a vámon, mert 
azon fatelep miatt a sertéspiac ott meg 
nem maradhat, ugy az ottani iparosok
nak, vendéglősöknek,. kereskedőknek 
stb. több káruk lesz mint 80 korona. 
Azon fateleppel bővítsék ki a piacot s 
évtizedekig ott marad. Ugy halljuk a 
tüzrendészeti felügyelő is veszélyesnek 
tartotta ott a fatelepet. Jogosan. Lelki
ismereti dolog is engedélyt adni a város 
kellő közepén fatelepre. 

Ez csak kerékkötőül szolgál a vá
ros fejlődésére. 80 eV előtt kevés 
anyagra egy udvar alkalmasnak lát
szott. Ha az udvar kicsiny és kevés 
gyúanyag van felhalmozva, nem veszé
lyes esetleg, ha nagy udvarban sok 
van, veszélyes, sőt káros lehet. Nemrég 
gyulledt ki Körmenden a város közepén 
egy fatelep, elhamvasztott a láng sok 
házat is. Hány ember lett ott koldus? 
hány ember vett sok adósságot a 
nyakába ? hány ember lett hajléktalan? 
Ha ez itt is megtörténik, nyugodt lelki-

yagy ha rá a sor keiül is, mikor bír a k i 
sebbség —mindig a jóhiszemű értve — óéi
hoz érni és mentési munkálatokat keresztül 
vinni? 

Vagy soha, vagy pedig rendesen akkor, 
mikor az épület már teljese* íeégöbe» van. 

Ennek oka főleg abban-rejlik, hogy maga 
a közgyűlés gyakran eredendő.bűnben fogam
zik meg és a bisebbség ezzel szembea- tehe
tetlenül áll. Hogy világosabban beszéljek, a 
közgyűlés egybehivöi, az igazgatóság, a rész-

"vSnyesekét gyakran fény- és árny szerint, 
illetve aszerint, amint a maga többségének 
megszerzésére szükségesnek látja, osztja be a 
részvényeket, állapítja meg azok számát es 
nyilvánítja ki a határozatképességet. Ez pedig 
ugy történik, hogy a kisebbség által a legrit
kább esetben ellenőrzött, mert majdnem el
lenőrizhetetlen módon az igazgatóság egyol-
datúlag azt állapítja meg, hogy ennyi és ehynyi 
részvényes megjelent, ennyi és ennyi részvény 
meghatalmazás utján jelent meg, holott le
hetséges, mikép nem is .volt annyi részvény 
letéve, hogy meghatalmazás nincsen, vagy 
pedig színlelt meghatalmás van, hogy a rész
vényesek nem valódi, hanem színlelt részvé
nyesek, kik egy vagy több nagy részvényes
nek kreatúrái, bérencei. 

Itt kellene elsősorban az államnak a ki
sebbséget védelmeznie. Mert ha akármilyen 
ártatlan politikai gyűlésekre az állam közegeit 

'küldi el, miért ne küldhetné őket ide is el
lenőrzés céljából? 

Igaz, hogy a kereskedelmi törvény 174 
§-a szerint a részvényest kereseti jog illeti a 
közgyűlési határozat ellen, de melyik részvé
nyes képes, ha csak nem egy véletlen segíti 
hozzá, ezeket a machinációkat felderítem. 

És aztán melyik részvényes fogja magát 
ily közgyűlési határozatok megtámadására 

utaznom a temetésére, Puszta Szent Mártonba. 
A jó öreget eltemettük. Nem maradt utána 
semmi. Azaz, hogy mégis! Valamelyik ócsk* 
szekrény fiókjába rábukkantunk egy — 
monoklira. Vékony fekete keretes, simára 
csiszolt üveg volt Tiszta ablaküveg; csak 
egészséges szemnek való. Es volt az öreksé-

, gem Magammal vittem — éa karriert csi
náltam vele. .. , • 

Mikor a pnsrtasientmártoni állomásra 
kimentem, hogy visszatérjek- a fővárosba, a 
monokli már oU volt a jobb szememen. A 

—vasúti pénztárnál udvariasan kitértek előlem 
- az emberek, az állomásfőnök maga sietett oda, 

hogy jegyet adjon'nekem, a a málházó kalap
levéve állott elém. Mikor a kupéba szálltam, 
as utasok ijedten lebbentek szét hogy kényel
mes helyet biztosítsanak a számomra.' 

— Ohó, gondoltam magamban, — ez 
örökség távolról sem megvetendő. 
- Mialatt a vonat tova robogott, beszédbe 

elegyedtem a szomszédommal. Jobb fajta ke-
kereskedö volt Amikor megtudta, hogy ügyvéd 
vagyok, engedelmet kért, hogy a fővárosban 
felkereshessen, a jogi tanácsot kérhessen 
tőlem. I, 

, , , , Ha bizalma van hozzám, csak keressen 
. j f* . barátom ! Mondottam némi leeresz-

Harmadnapra felkeresett, s azontúl meg
indult az irodám. Egyik kliens a másiknak 
adta az ajtót, mert híre ment; hogy jól ellá
tom azt, amit elvállalok. A bíróságoknál, nnn-
daoütt tekintélyem volt Bármelyik hivatalba 
benyitottam, hárman-négyen ugrottak elém, 
hogy az ügyemet mielőtt elintézzék. Ugyan
azok, akik ezelőbb felém se néztek, most tá
volról megemelték a kalapjukat 

~Es mindezt a monokli tette 1 
. A monokli, civilnél ugyanaz, ami' az 

uniformis a katonánál: mindakettő félelmet, 
tiszteletet gerjeszt' 

Félévvel utóbb már a kaszinó tagja 
voltam. A fölvételnél senki sem mert elle
nem szavazni. 

Egy este valami affér támadt a kaszi
nóban. A sértett fél körültekintett a terem
ben, hogy segédek után nézzen, a tekintete 
megakadt — a monoklimon, A monokli Im
ponált neki Hozzám lépett éa megkért, hogy 
legyek az egyik segédje, örömmel vállaltam 
a megbízatást Másnap megvolt a párbaj, 
harmanap az újságokban volt a nevem. Azon
túl minden nagyobb afférben párbajsegéd 
voltam. Egy évvel később pedig a zolnai ke
rület bizalma folytán bekerültem a képviselő-

A társadalmi pozícióm napról-napra 

emelkedett A diszelnöki és elnöki tisztségek 
csak ugy hullottak az ölembe 

Hogy a nőknél is szerencsém volt, azt 
talán mondanom sem kell. Egy férj, aki rajta 
kapuit a feleségével, bneaánatnt kért tőlem, 
hogy — inkomraodált 

Most azonban, mikor e sorokat írom, 
titkos balsejtelem gyötör. A minap ugyanis, 
ahogy az utcán .sétáltam, agy fess, barna pö _ 
haladt el mellettem. A szemembe akartam 
csapni a monoklimat, de valahogy kiesett a 
kezemből és a kövezetre hullott, ahol ezer 
darabra tört Egy fiatal ember, aki éppen 
arra jött, mosolyogni merészelt a balesetemen. 
Rögtön kérdőre vontam, mire ő kezet emelt 
rám. Szentjobbi volt 

— Hiába! A monokli összetört Vége 
volt a tekintélynek! 

Most már hiába re peráltatom meg. Uj 
üreget hiába tétetek a vékony fekete keretbe. 
Az az ember engem monokli nélkül látott és 
ez az ember — nem fél tőlem. 

Ha megölne, a monoklimat reád ha
gyom. Isten veled! 

Otorbay Laci. 
Ennyi volt A monoklit megkaptam és 

a fiókomba .tettem, -öregebb vagyok már, 
hogysem karriert kezdjek vele. De txJán jó 
lesz a fiamnak vegy az unokámnak . . 
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ráadni, mikor azt látja, Hogy a bíróságok 
akiket ily csetekbeu az iutéz-elek hatalmas 
összeköttetései nem az aktákból vett érvek
kel .informálnak. — részben jóakaratból, 
részben nagylelkűségből, részben pedig azért, 
mert elhitetik velők, hogy nagyobb a gazda
sági hátrány a közgyűlés határozatának meg-
semmisitése által, mint ellenkezőleg, csak 
nagyritkán seramisitik meg az amúgy is cse
kély számban beadott megtámadási keres
leteket 

Ha bíróságaink éz irányban a szigorú 
joghoz alkalmazkodnának, akkor bizony nem 

Hoznának fél oly ijesztő módon a szö
vetkezetek, á kétes existenciáju pénzintézetek 
és' főleg nem örvendenének oly öntetszelgö 
biztonságnak bensőleg teljesen poshadt pénz
intézetek. 

Nincs szentebb pénz nézetem szerint, 
akármilyen perselyben folyjon az be, mint a 
betevő pénze. Mert az á leggyakoribb esetben 
egész családok takarékosságának, lemondásá
nak, önsanyargatásának és önalkotta nyugdi
jának — sűrített eredménye. Ha ez elvész 
ugy sokkal több nyomor és baj fakad ennek 
nyomában, mint amennyi napsugárt beara
nyoz a jótékony persely a szükölködőknél 
Ép azért eminens érdeke az államnak, bogy 
felügyeleti kötelességét sokkal hatásosabb 
mérben szentelje a pénzintézeteknek, mint 
azt eddig tette. 

Elmélkedés. 
Néhány szóval az idealizmus zászló-

hordozóihoz : a magyar nőkhöz for
dulunk, j 

. • Tadja mindenki, hogy a férfi büsz
kén a teremtés koronájának mondja 
magát. Ám legyen 0 a korona, de 
annyi bizonyos, hogy ebben a koro
nában a nő a gyémántot képviseli. 

E kő nélkül a korona a puszta 
hatalom jelképe és becset csak a drágakő 
nyújt neki. 

- J Körülbelül rlyen a viszony Jérfi é s 
nő között. 

A férfit nagyobb testi ereje, kifej-
lettebb szellemi képés.'sége uralkodásra 
képesitik, a nö pedig, mint a gyöngéd
ség jelképe azért van melléje rendelve, 
hogy mérsékelje a nyers erő és hata
lom túlkapásait és nemesebb irányba 
toraljé gondolkodásmódját és összes 
tevékenységét. 

És ezzel jeleztük is a női hivatás 
egyik legszebb, legfontosabb és legma
gasztosabb oldalát. ) 

A nő igazán csak akkor drágakő 
a teremtés koronájában, ha ezt a hi
vatásit átérzi és azt tőle telhetőleg ér
vényesíteni is igyekszik. 

A tapasztalat igazolja, hogy társas 
életünk csak oly mértékben indul fej- j 
lődésnek és halad a tökéleteseJes utján, 

amily mértékben igyekeznek a nők 
eleget tenni hivatásukkal járó köteles-
ságeknek. , \ • 

Az okos, tapintatos, gyöngéd nő 
mindent kivihet. Sokszor egy nő is 
csodákat művelhet, hátha még többen 
is összeállanak. 

Elejét vehetik a férfiak eldurvulá
sának. 

Gyöngédségükkel az erősebb nem 
nyerseségét mérsékelhetik. 

Lényük ellenillhatlan varázsával a 
házi tűzhelyhez bilincselhetik a férfit 
és leszoktathatják őt a korcsmázástól, 
kártyázástol és egyéb veszedelmes szen
vedélyektől. 

Hanem, hogy ezt tehessék, ma
guknak is birniok kell az ehhez való 
erényekkel. 

Szükséges, hogy ők se legyenek 
szeszélyesek, gyöngédtelenek vagy fen-
héjázók. 

- Legyenek bár csinosak és hódítók, 
de ne piperészkedjenek túlságosan és 
inkább finom Ízléssel, nemes egyszerű
séggel akarjanak hatni, mint fényűző 
pompával. 

Legyenek takarékosak és a férfi 
keresményét igyekezzenek ugy beosztani, 
hogy a házi szükségletek fedezésén 
felül valamit még meg is takaríthassanak. 

Legyenek haziassak, tartsák rend
ben a ruhaszekrényt, konyhát, éléstárt, 
idejüket szentelték a család ügyeinek 
és ne futkossanak egyik kávétársaság
ból a másikba. 

Ügyeljenek a gyermeknevelésre, ne 
tűrjék, hogy a cseléd belekontárkodjék 
abba, ami voltakép a szülők dolga. 

Ha ily értelemben felelnek meg 
női hivatásuknak, akkor igazán el
mondhatják, hogy a teremtés koronája 
ban a nő a legszebb drágakő. 

A korona csak akkor tökéletes, ha 
nem nélkülözi az ilyen drágakövet. 

fentartás súlyos küzdelmében már-már' el-
ertiyedt a nép legjava. A ma -nem biztosítja 
a holnapot, a jelen szürke képét nem vidítja 
fel a jövő leghalványabb reménysugara. 

- S amikor az ország népe ilyen kínok
kal, gondokkal terhelt ínséges helyzetben, ver
gődik, amikor minden jó hazafi aggódik a 

íífS 

A férfi is akkófvál lk Igazán jt» 
kéletessé, ha tetteit és egész életmódját 
olyan hitestárs szabályozza, ki komo
lyan veszi feladatát és maga is a női 
erények példaképe. 

Nyomot és osztatysWfcjátók. 
Ujabb időben írói ok ki fogyhatatlan taraja 

as a nyomorúságos helyzet, melybe as or
szág gazdasági állapota aoderutott A drága
ság, mely helylyel-közzel, hébe-hóba és ren
desen Csak pillanatnyilag, főleg az északi vi
szonyok kedveső behatása következtében alig 
észrevehetően enyhei, állandóan fokozódik. A 
lakosság minden rétegéből, a hasa minden 
tájékáról felhangzik a zokszó, hogy a lét

haza jövendő sorsa iránt, amikor nem tud
juk, nem is sejtjük, mi sors, mi végzet, ml 
súlyos csapások várnak még reánk a csala
fintaságokban kiapadhatatlan spekulánsok még 
mindig találnak elég anyagot a szegénység 
mocsarában, mit alantas céljaikra felhasznál
hatnak. Miként avarjuk a döghullára csapnak—— 
le, ugy szorítják körmeik közé Ok is köz
gazdaságunk elkorhadt hulladékait 

Kszközeikben nem válogatósak, csak el
érhessék céljaikat, melyek között nézetOk 
skerint a legfontosabb: a mások szegénysége 
révén valló meggazdagodás. 

Olvassak csak a napilapok újdonság-
rovatait A furfangos szélhámosság mennyi 
ezer és ezerféle válfajával találkozunk ott 
Egy rövid cikk keretében még csak jelezni 
sem lehet mindazokat a csalásokat, mik az 
emberi ész elkorcsosult leleményességének — 
a raflinérianak — szülöttjei. Ezek fölött a 
csalások fölött mint Damokles-kard csüng s 
büntető törvénykönyv, noha bizony elég gya
kori eset, hogy még ennek hatalma sem ter
jed ki minden szélhámosságra, másrészt pe
dig a csalások jelentékeny része meg se bün
tethető és sok csalónak 7 sikerül a büntető 
igazságszolgáltatás kese alól kisiklani. 

Vannak azután még oly cselekedetek is. 
melyek ellen még a közönséges igazságérzet 
sem szólal fel, mégis sz erkölcsileg fejlettebb 
emöerek lelkében szunnyadó etnikai érzület 
lázong lel ellenék. Ezek ellen a cselekedetek 
ellen, melyeket csak sz érzékeny roérésű 
judicíum képes kifogásolni, a büntető tör
vénykönyv természetesen nem tartalmaz meg
torló paragrafusokat, sőt azok nem ritkán 
még állami védelemben is részesülnek, s tár
sadalmi bajokkal és azok lehető orvoslásával 
foglalkozó szociológus azonban nem tértiét 
kJ sz említett cselekedetek kritizálása, osto
rozása elől. 

ulsjs la aa .. 
ilyen etnikailag nem kifogástalan cselekede
teknek s telhetetlen nyerészkedési és a kí
méletlen gyorsasága meggazdagodási vágy 
melynek .kielégítésem jnindep rtrinrl, mjrajffl , 
módot, sokszor még s legegyogyubb is, mas
szőr s legagyafurtabb jó — különösen, ha a 
soha ideális tokélst—ndésre nem vergődhető 
törvénykönyv ellenök tiltó intézkedésekkel 
nincs ellenök. Mart a törvénykönyv is 
emberi mű, amely lehet kitűnő, sőt példás is, 
de mint minden más emberi mű, a tökéle
tessel csak megközelítheti, de teljesen nem 
bírhatja. Itt-ott mutatkozó hiányosságaiból 
étnek azok, kik önös céljaikat akarják elérői 
De nemcsak a hiányosságai, maguk a rendel
kezései is megengednek egyes dolgokat, miket 
kevénbbé s jogérzet, mint inkább as 
hetién opportunitási szempont tesz indoko 
Ebbe a kategóriába tartozik minden t 
üzlet, mert azt a túlnyomóan legtöbb i 
hiu reményt, kelti fel az emberekben, hogy 
hirtelen jólétre vergődhetnek és ezt a reraény-
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keltést busásan megfizettetik. Még megjárja, 
ha a kibocsátott sorsjegyeknek van valami 

- reális értékük, ugy hogy tulajdonosaik az 
éveken át tartó húzások után legalább vissza
jutnak a befizetett tökéhez és nem veszítik 
el a sorsjegy egész árát, mint pl. 'az osztály-
sorsjegyeknél, hol tulajdonosaik közül ele
nyészően kevesen nyerhetnék, toló réoze pe
dig biztosan elveszíti befizetett pénzét. 

Pang a kereskedelem, jajgatnak az ipa
rosok, a diplomás férfiak, a hivatalnokok, a 
földmivelők, szóval csaknem az egész nagy 
társadalom csak tengődik, de virul az osztály-
sorsjáték. Néhány év alatt tízezerrel, majd 
ismét tizenOlezerrel emelte fel sorsjegyeinek 
számát. Természetesen pénzügyminiszteri jóvá
hagyással. 

Bizony ideje volna már, hogy a józan 
magyar társadalom megadná az ilyen me
rész kísérletekre az egyedül helyes feleletet 
— a bojkottot. 

A l utcák öntözési költségeinek a le-
dezésére adakoztak június k i 10 éta: 
Bödór József 1 korona. 
Fellner Zsigmond 1 1 » 
Reíner Uávid .2 » 
őzv. Spitzer S.-né ~ 2 • 
Horváth Sándor 2 » 
Benyó Sándor. 3 

Mult számunkban kimutatott 182 koronával 
együtt. összes gyűjtésünk 193 korona. 

Heti krónika. 
Fényes istentisztelet rolt június 8-án 

a helybeli izr. hitközség imaházában azon 
alkalommal, hogy ö felsége 60 éves koroná
zási jubileumát ünnepelte. 

Egy napos tűzoltói tantolyam. A vas
vármegyei tüzoltószövetségnek Szigethy Dénes 
és Róth Kálmán tüzrendészeti felügyelök ál
tal Jánosházán jun. 8-án tartott tűzoltói tan
folyamán 14 községnek 42 kiküldöttje veU 
részt Megjelent a tanfolyamon s azt a leg
nagyobb figyelemmel végighallgatta Jánosháza 
önkéntes tűzoltó egyesületének 72 működő 
tagja a tűzoltó tisztikarral. Az előadás dél
előtt négy órán át elméleti volt, melyen az 
országos és vármegyei tűzrepdésaetl TiTlhálT" 
rendeletek, valamint az egységes szolgálati 
szabályzat behatóan ismertetett meg. Tár
gyalták a tűzrendészet! vizsgálatok kgpcsán a 
praéventiv intézkedéseknek egész tömkelegét 
Megismertették a tűzoltóságok szervezését 
vizszerzést, készenlét tuzoltószereknek a vész
helyre vonulását, valamint a tűzoltásnáli 
tennivalók összességét s ennek kapcsán az 
életmentés, segélynyújtás és vagyonmentést, 
mit a hallgatók a legnagyobb figyelemmel 
kisértek mindvégig. As előadó felügyelők 
ügyeltek arra is, hogy kösben-közben a hall
gatókhoz intézett kérdésekkel fenntartsák tár
gyaik iránt az érdeklődést Délután fél 2 órá
kor kezdetét vette a gyakorlati előadás. Meg
ismertették a hallgatókat a fecskendezők ösz-
ases alkatrészeivel s az előállható működési 
zavarokkal. Begyakorolták a tanfolyamon 

résztverő segédtisztek és parancsnokok' az 
országos egységes szabályzat 
le- és felszerelését Első sorban ütemre, 
azután pedig gyors szerelésre. Kezdetét vette 
ezután a tűzoltás taktikai begyakorlésa szá
razon. Majd a tanfolyamhallgatókat az előadó 
felügyelők együttesen elvezették a nagyközség 
egyik legtüzveszélyesebb pontjár^ anoi egy 
feladatot állap,toltak meg közösén,' melynek 
megoldására a helybeli önkéntes tűzoltó-
csapatot vészjel megadásával kirendelték. A 
támadást a helyi tűzoltó-csapat a szertártól 
való elindulásától kezdve a legnagyobb hig
gadtsággal párosult szakértelemmel teljes meg
elégedésre végezte el. Az elhelyezkedés és a 
megtámadás keresztülvitele közben vezénylő 
felügyelők lefúvattak, s az utána megejtett 
bírálat, melybe az összes tanfolyamhallgatók 
ia bevonatta'), a legnagyobb elismeréssel adó
zott a támadást és védelmet szakértelemmel 
vezető parancsnokságnak, valamint a buzgó 
s fáradságot nem kímélő közlegénységnek. 
Ezután dukai Takách Márton, a járás főszol-
gabirája, — ki már délután 2 órakor meg
jelent az t lőadásokon, a legnagyobb elismerés 
hangján mondott köszönetet az előadó fel
ügyelőknek az egész napon teljes odaadással 
végzett nehéz szakmunkájukért, kinek pedig 
Róth Kálmán felügyelő, Vasvármegye tűzoltó-
szövetségének nevében mondoU köszönel 
szíves megjelenéseért. Végül pedig Szigethy 
Dénes kerületi tűzrendészeti felügyelő aján
lotta a megjelent hallgatóknak ismételten a 
hallottak megtartását kérve őket, hogy el
menvén otthonukba, igyekezzenek a hallottak 
szerint a vezetésük alatt álló tuzoltó-egyesü-
letekkel oly szép eredményeket elérni, mint 
amilyeneket itt szerencsések leheltek látni. 

Haasi bak' áick. Pünkösd másnapján 
fényes szónoklatot tartott az imaházban a tu
dós és ékesszóló rabbi Jánosházán a vallás 
etnikai hatásáról. A régi népek vallásosságáról 
beszélt majd kemény szavakkal ostorozta az 
álszenleskedőket és a modern hamis prófétá
kat. Feltűnt, hogy mint >ó lelkipásztor, meny
nyire ismeri a nyáját, majd az egyik hivéret 

majd a másikra lehetett gondolni, éppen hogy 
néven nem szólította az illetőket A közön
ség izgalma eszünkbe juttatta azon tépi jó 
anekdotát, midőn egy faluban ellopták a pap 
lúdját, ami szörnyen felingerelte a tisztelendő 
atyát Furfanghoz folyamodott A legelső ün
nepnapon hosszú puskával a vállán felmegy a 
pap a szószékre, mondván: .Tegnap tudtam 
meg, hogy ki lopta el a Indámat, én azt in
nét a szószékről lelövöm.* Erre elkiáltja ma
gát a Jancsi (elesége: .Jancsi bukj le, mert 
eltalál. _ 

EskUVi. Pederer Szidi k. a. esküvője 
Keszler Miksával jun. 15-én lesz J nosházán 

Tanitógyulés. A Szombathely Egyház
megyei Tanító Egyesület jánosházai köre 1908 
június hó 9-én tartotta meg a tavaszi köz
gyűlését Vásáros-Miskén. A gyűlés, — ame
lyen mintegy 30 tanító és tanítónő vett részt, 
kitűnően sikerült A gyűlés lefolyásáról bő
vebbet a jövő számunkban. 

Erkölcsrontó tanító szabadlábon. Ko
rányi Ferenc alsószelestei tanítót a kir. tör
vényszék vádtanácsa 4000 kor. óvadék ellené
ben szabadlábra helyezte. 

Halálozás. Meghalt csütörtökön Reisin-
jjg lror«h«r> a.i.aiAlhm/.!, fcn 

vetkeztében Jánosházán. 
Az • ] polgári leányiskolái tanterv. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
összes polgári leái.yiskolák részére, hogy az 
eddig a közművelődés terén szerzett érdeme
ket -fokozhassák, uj, a jelenlegitől lényegesen 
eltérő tantervet készíttetett mely már a jövő 
tanév kezdetén életbe lép. Az uj tanterv 
egyrészt fokozottabb gondot fordít a magyar 
nyelv és irodalom tanítására melynek heti 
óraszámát 13-ról Iti-'a. ahol azt nemzetÍ3egi 
okok indokolttá teszik, egy további órával 
való fölemelését rendeli el. A második fontos 
szempont, mely az uj tantervet átlengi a női 
hivatás szempontja és arról gondoskodik) 
hogy a leányokat az utolsó évben oly isme
retekkel lássa el melyekre a leánynak a 
háztartás és gyermeknevelés terén szüksége 
lesz. A testi nevelésre is különös gondot for
dít az uj tanterv és a modern irányt követi., 
a rajztanítás is. Az erkölcsi szempont az uj 
tantervben — messze menő figyelem tárgyát 
képezi. 

Mulatság. Pünkösd napján ismetelte 
meg a Kath. Kör a >Sárga csikó*-t Az ál
landó eső miatt éppen hojry csak megtarthat
ták a mnlatságot A táncmulatságon felüliizet -
lek: Bngnics Jánna, Kornfeld Vince plébános, 
Jasofszky György, Löwy Dávid, Tóth Sándor 
l.-Hetye , Kiss Sándor (Káld) 2—2 K, Mészá

ros Ferencz 80 fill., Váczi Károly 60 fill, -
Szálai József, Máté Gyula, Sik József 40—40 
fillér, özv. Tóth Ferencné 1 K. 20 f., Böcze 
l.ina. Szállási Lajos 20—20 f. 

A palfai kath. U r június 14-én Mé
száros Sándor zöldes-kertjében, Jiönyvtára ja
vára zátkörti táncvigalmat rendez. Kezdete 
délután 4 órakor. Belépődíj: személyjegy 80 
fillér, családjegy 1 korona 60 fillér. Felülfize-
tések köszönettel fogadtattak és hírlapikig 
nyugtáztalnak. 

Mezőgazdasági tanlolyam néptanítók 
és gazdasági szaktanitonok számára. A 
löldmivelésűgyi miniszter a gazdasági ismét
lő skolák vezetésére hivatott néptanítók illetőlej 
szaktanitonok gazdasági kiképzésére jul 

Meg 
rfmr 

20-tól bezárólag augusztus 14-ig az algyógyi, 
békéscsabai, breznóbányai, csákovári, csíksze
redai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, rima
szombati, szentimrei, szilágysomlyói és sza
badkai földmivesiskotákban a mult évhez ha-

~ | sonlóaű ao—aO, összesen 300 néptanító, a 
kecskeméti földmives-iskolában pedig 20 gaz
dasági szak tanítónő részére négyhetes mező
gazdasági tanfolyamot rendez. 

A tüdővéiz pusztítása. A belügymi
niszter jelentése szerint 1906-ban Magyar
országban tűdővéazben elhalt 76.544 egyén. 
A magyar birodalomban 1907 január havában 
guraőkórban elhalt 6667 egyén. E számból a 
Duna jobb partjára 960 esik. Ez következő
képpen oszlik meg: Baranya vármegye 92. 
Pécs városa 19, Fejér vármegye 44, Székes
fehérvár városa 8, Györ vármegye 43, Győr 
városa 14, Komárom vármegye 59, Komárom 
városa 8, Mosón vármegye 37, Somogy vár
megye 128, Sopron vármegye 61, Sopron 
városa 8, Tolna vármegye 83, Vas vármegye 
125, Veszprém vármegye 68 Zala várme
gye 163. 
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ÜJ t ú l k o r o s a i bankjegyek. Nyolc 

év előtt 1900 március 31-én bocsátották ki 
most is forgalomban levő huszkoronás 

bankjegyeket I az OMB már egy év "élött 
elhatározta, hogy uj huszkoronás bankjegyeket 
fog kibocsátatoi • a régieket bevonja. A 
jegybank főtanácsának legutóbbi ülésében 
állapították meg az uj bankjegyek kibocsá-. 
tását. Eszerint junins 22-én bocsátják ki az 
uj" huszkoronásokat, amelyeknek mintáját 
Hegedűs Uszló magyar festő rajzolta. A bank 
álul hirdetett pályázaton az általa készített 
rajzot találták legjobbnak. 

A l nj bortörvényjavaslat. Ausztria 
példáját utánozva, sőt az osztrák és magyar 
kormány közt létrejött kiegyezés álapján Da
rányi Ignác földmivelésügyi miniszter elkészi-
lette az uj bortörvény-javaslatot sr azt a 
május 21-én megkezdődött ankét elé terjesz
tette. Az ankéten az érdekelt minisztériumok 
képviselőin kívül bortermelők, borkereskedők 
es vegyészek vettek részt. Az ankétnek be
mutatott törvényjavaslat lényege a következő. 
A szesz has.nálata csak az okszerű pince
kezeléseknél elismert eljárások korlátai közt, 
pl. hordók vagy palackok tisztítására, borde-

- litóUuiuk aliktuLitljfie^jlb. érrpUlBUI-megf 
ellenben tisztán a l,or szesztartalmának eme
lése végett a borba szeszt adni tilos. A cuk-
rozás csak a mustnál, csak hatósági engedéllyé! 
s csak oly célból lesz megengedve, hogy 
kedvezőtlen időjárás miatt be nem érett szőlő 
mustjának cukortartalma legfeljebb annyira 
legyen emelhető, mint a normális években 
lenni szokott Törkölybort csak házi szükség
letre lesz szabad készítenünk. A törkölybor 
forgalomba hozatala tilos. A mazsolaszőlő 
használatát a javaslat teljesen eltiltja a bor
kezelésnél. Fontos ' intézkedések tétetnek a 
tokaji borok érdekében. A tokaji borvidék 
zárt területté alakit tátik. Oda más bort csak 
a helyi fogyasztás céljaira lesz szabad bevinni 
és tilos kivinni onnan olyan bort, amely 
nem a tokaji borvidéken termett A földmi
velésügyi miniszter külön megbízottakat fog 
kiküldeni a bortörvény rendelkezéseinek 
ellenőrzése és a pincevizsgálatok foganatosí
tására. A borkereskedők kötelesek lesznek a 
minisztérium által kiadandó minták megfelelő 
.borkönyvet' vezetni s azt a borbiztosnak 
bájmikor bemutatni. A tőrvényjavaslat meg
ismertetése után igen élénk vita fejlődött ki, 
melyben a jelen voltak majdnem mindenike 
.részt vett A vita főtárgyát a szeszezés és a 
cukrozás meg vagy meg nem engedése a 
szofflor, esetleg más ártalmatlan színező 
szerek használatának jendeleti utnn való en
gedélyezése a >borkönyv< kötelező kezelésé
nek metiőzése képezte. A tanácskozást foly
tatják. 

- Azt, beszélik 
Aat beszélik, hogy némely embert 

lefőznek s mégis nyers marad. 
Azt beszélik, hogy itta »libák« hiz

lalva kerülnek ki a tojásból. • . •, 
Azt beszélik, hogy-némely népis

kolában a kézimunka kiállításon csak 
oly növendék munkáját bámulják, ki
nek polgárista nővére van. 

Azt beszélik, hogy itt a nyári ru
hát a tél elején, a télit a nyár elején 
kell megparancsolni. 

Azt beszélik, hogy ki a szűkölkö
dőt nem támogatja, kénytelen a bővel
kedő! támogatni. 

Azt beszélik, hogy a simanyelvü 
rabbi beszéde — éles volt. 

Azt beszélik, hogy minden ut Ab
háziba , vezet. 

Azt beszélik, hogy Jánosháza múlt
jában semmi öröm, jövőjében semmi 
remiin y. 

-Azt beszélik^ hogy.. páros élet a 
legszebb a világon. 

Azt beszélik, hogy némely tolako
dónak fájt a szive a vasárnapi kirán
dulásért. 

Azt beszélik, hogy a jánosházai 
aranyifjúság izzad, hogy minél előbb 
lehessen — öntözni. 

Azt beszélik, hogy Jánosházán né-
| hány hölgynek igen éles a nyelve. 

Azt beszélik, hogy a jánosházai 
• libáknak* kevés a legelő. 

Azt beszélik, hogy a jánosházai 
leányoknak pünkösdkor volt a szüretjük. 

Azt beszélik, hogy Héviz az Adriai 
tengerpart mellett terül el. 

Azt beszélik, hogy itt egy kisasz-
szony a zsebjében hordja az arany
it] uságot. 

Gabona-árak. 
— 1908. június 8-án. — - . • 

Saltberger Rudolf jelenléte szerint: 
Buza 22-— 2260 korona. 
Rozs 18-80 19-— » 
Árpa 14— 
Bab 18 — 
Tengeri 14- - 14.20 » . 

pr. 10?) kiírni. 
Kevés hozatal, irányzat igen szilárd. 

Szerkesztői üzenetek. 
T. H. Sumbutkelw, Köszönjük, már 

hoztuk. A vígjátékból tragédia lett '"»«?: 
A hülye, csak hülye marad. Egy vidéki kis 
faluban sokáig nem tudott zöld ágra vergődni, 
egy rut. púpos korcsraáros. Csoda történt 
egyszer. Beleszeretett a szomszéd szép leánya. 
Megkérte kezét; megházasodott Fordult a vi
lág. A kis korcsma virágzásnak indult a szép 
menyecske révén. Mert szép volt, valódi 
kreolszépség. Haja fekete volt mint az éj
szaka, hollófűrtjeivel még a langy ztphyrkék 
is szereltek enyelegni. Hosszú fehér nyaka, 
olyan volt mint az alabástrom, a, battyu 
nyaka csak szürke gerlenyak volt hozzá ké
pest Szemei tüzelők. Ha rámeresztette vala
kire, akár a perzselő nap hevét érezte volna 
az illető. Ha pedig egy szép nótára gyújtott 
énekelni kezdte azokat a busnál-busabb. víg
nál vígabb szép magyar nótákat akkor a 
vendégek azt hitték, hogy a csalogány csattogó 
dalát hallják. Talán a Syrenek dala sem 
volt oly bűbájos, oly bűvölő és varázsló. Híre 
is futott 3 vármegyében. A csendes kis 
korcsma zajos lett Minden estp szólt a zene, 
folyt a pezsgő. Uri fogatok szállították a ven
dégeket Ki fogadta őket, (ilyenkor a korcs
márosnak akadt dolga a faluban, vette á ka
lapját és angolosan távozott hazulról) ki szol
gálta ki őket ki representalt, ki szerezte a 
vagyont ki dicsérgette folyton az urát ? Ter
mészetes, hogy a szép korcsmárosné. Szálló 
ige lett a mondása: >Ki az uramat gyűlöli, 
az engem gyűlöl.. Csiripellek a verebek a 
korcsma tetején sokat, soklélét, a korcsmáros 
nem látott semmit nem hallott semmit Évek 
jöttek; évek multak. A szép vagyon mellett 
a gyermekek is megnőttek, egyet már a vá
rosba kell vinni iskoláztatni. Ki írassa be ? 
Ismét az asszony. A kis diák holmija becso
magolva, azon tűnődtek, hogy mikor menje
nek. Egyszor csak megszólal a korcsmárosné: 
• Holnap viszi a kis fiát a szép kantomé a 
városba, azzal együtt utazunk.. -Dehogy szólt 
a korcsmáros, csak nem engedtek édes fiam 
azzal az asszonnyal, mikor a világ oly sokat 
beszél róla. . . . Honi sóit oqui mai y pense. 
— A szegény boakomor lett, felnyílt a szeme 
s elkeseredésében mi telhetett tőle — tüdő-
vészben halt meg. A gonoszságairól Ismert 
asszony, mint a társadalom söpredéke, meg
némulva fejezte be valahol az életét 

Zs. Pápa. Mutatványszámot küldtünk, 
de az előfizetés nem érkezett be, szert szün
tettük be a lap küldését 

K. Ajka. A maj mólókra mondják: 
o imitatores servum pecus. 

V. Topóiét*. Itt két nyilvános iskola 
van, egyiknél Polgár István a lőtanitó, a má
siknál Weisz Salamon 18 év óta végzi az 
igazgatói .teendőket 

p é n z k ö l c s ö n ! 
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 korona, áll rendelkezésre 

1600 koronán felüli törzsfizetéssel biró köztlszt-

vlselőknek, katonatiszteknek ét aapldljasoknak 
kötelesvényre. Válté nem keUl Megkeresésnél 

közlendő: életkor, törzsfizetés és szolgálati idő. 

Jelzálog kölcsön: 
földekre és jó helyen fekvő értékes bérházakra 

4°/ 0-os 10—60 évig terjedő törlesztésre. Jutalék 

„ utólagos. Válaszbélyeg. 

Országos Hitel és kölcsönző vállalat 
BUDAPEST, VI., Izabella-utca 

* Telefon: 101—28. . • 

állalat m 

SK0RKA JÁNOS rózsa- és .szegfii-telep tulajdonos 
ajánl direkt külországokból beszerzett i r tát vi
rága Rem. szegfűket és nyskbs nemesitett bokor-
rózsákat. E nagy készlet miatt egy ideig 30 

százalékot engedélyezek. 
* Árjegyzék ingyen és bérmentve I 

Több dijjsl kitüntetett nagy rlrágkötésietembei 
mindenféle csokrok, koszorúk mélyen leszállított 
árakon készíttetnek. — Tenyésztő telepemről 
vágott virágjaimat és begyökeresedett cserepek
ben nyiló rózsákat szegfűket, jácintokat stb. a 

legolcsóbb napi árakon szállítom. 
Sok nemes fsjn gzegftimagvalmról szóló név 

árlappsl készséggel szolgálok. 

S k o r k a J á n o s 
6 hold r é m - és szegfű-telepe, B.-SZABVASOH. 
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Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. ó. kö

z ö n s é g e t , hogy helyben, egy a mai kor 
igényeinek megfelelő 

i p e s i m ü h e l y t 
rendeztem be. 

Készítek mindenféle uri-, női- és 
gyermek cipőt, úgyszintén javítások is 
alegmérsékeltebb árak mellett elfogad
tatnak. 

yjd^kijnegjjerid^lése^^ 
gmtosan^eszjiözöj^^ 

Tisztelettel: BBATTN J A K A B 
Jánosháza, Szabi) kovács-' 
féle ház, Stern bőrös mell: 

Eredeti eved gyártmánya 

ippt* Bolinders nyersolaj-
Motorok és Lokosobilok. 
Legolcsóbb tizem már ki t motoroknál is. 
Költség 12 HP motornál évi 3000 munkaórára: 
Bolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca. 1260 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2500 korona, Gőzgépnél szénre és (Ütőre ica. 3000 korona. 

Tehát a Bolinders motor ára teljesen kifizetődik az elért megtakarításban. 
Ca. V / i ér alatt benzinmotorral szemben, ca. 3,1/. év alatt gőzgéppel szemben. 
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez nem kell gépész. — Könnyen 
kicserélhető alkatrészek. — Gyors a<.embehelyezés. — Robbanás nyersolajnál 
kizárva. — Csekély hOlőviz-fogyasztás. — Önműködő központi kenés. — Legjobb 
hajtóerő bármely Üzemhez. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is szállnunk. 

ReíererciáVkal, szakszer' Mvilágoiilái. kkal, ismertei.', 
pnwpvktuiokkai • ajánlatokkal dijmenes. •! iiolgólunk 

Schvarcz József és Társa, í r n A S S ? ""ft 
BUDAPEST, V á c i - k ö r u t 26. 

Táviratcím: OSZÓ, Budapest. 

Kiadó Ü S S as „Otthon" kávéház j g g g a g S g 
Bővebb értesítést ad a kiadóhivatal. 

V e n d é g l ő á t v é t e l J á n o s h á z á n . 
A n. é. közönség becses tudomására hozom, hogy Jánosházán a 

,,K 0 R 0 N A" - V E N D É G L Ő- É S É T T E R M E T 
melyben 10 hónapig miit főpincér működtem, 

1908. május hó 15-én átvettem s saját nevem alatt tovább fogom vezetni. 
. Iparkodni fogok a n. é. közönség legmagasabb igényeinek is megfelelni. Nagy súlyt helyezek a konyhára, 

nálam mindenkor kitűnő ízletes ételek lesznek kaphatók. Kitűnő somlyói ét balatonmelléki borok. Naponta 
friss sir Figyelmes és lelkiismeretes kiszolgálás. A n. é. közönség jóindulatát és támogatását továbbra is 
kérve maradok tisztelettel: - . 

Jánosháza, 1908. máj. hó. I t l T T E I t I M I K E 

a „Korona" vendéglő és szálloda bérlője. 

Családi körülményeim miatt átadtam a „KORONA"-vendéglőt Ritter Imrének, ki 10 hónapig közmegelé
gedésre vezette mint főpincér. Midőn megköszönöm a n. é. közönség eddigi támogatását és jóakaratát irányom
ban, kérem azzal Ritter Imrét ic megajándékozni. j * Tisztelettel • 

- — ősi . Tóth Syi 
a .KUKON'A. vendéglő volt bérlője. 

Fodor Lafos 
amerikai fogási 

Fogad a Eö2pont: szállóban egés: n pon at. 


