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Ipar és kereskedelem. 
Bár az ipar és kereskedelem fo

galma egymással szoros összefüggésben 
áll, mégis a két tényező mindegyikének 
érdeke annyira elütő a másiktól, hogy 
szinte csodálatos, miképp tudták az 
egyiknek jól felfogott érdekében a má
sikat oly módon alárendelni, hogy az 
ipar és kereskedelem közös céljának 
szolgálatában mindig ez utóbbi ér be 
győztesként, mig az ipar állandóan 
mögötte kullog s bár az állam túlter
helt szekerét még nagyobb szorgalom
mal és kitartással fáradhatlanul tolta, 
mégis mostoha gyermekként bánnak 
•ele. " 

' Ez a bánásmód nem egyébb, mint 
a kereskedő viláj raffinált politikájának 
a győzelme, amely kereskedő világ in
telligensebb és anyagiakban is gazda
gabb, mint .az ipar s mindenkor saját 
érdekeit tartja szem előtt A politika 
tulajdonkeppen oly tudomány, melynek 
célja, bogy valakivel valamit elhitethes
sen s itt osak az kerülhet ki győzte
sen, a kinek sikerül a másikat felül
tetni. Ilyen viszonyok között él miná
lunk is az ipar és kereskedelem. A haj
lékony, nagy intelligenciája mellett 
szemfüles kereskedelem mézes-mázos 
savakkal biztosítja kegyelméről és jó 
akaratáról a könnyen hívó, becsületesen 
jámbor ipart s aszal a frázissal ősapja 

^XlzefttTnogy mindketten csak karoltsar 
haladhatnak előre Ezt természetesen 
minden ünnepélyes és hivatalos alka
lommal felmelegítik és feltaláljak. 
,.... A valóságban azonban ipar és 
kereskedelem azért halad karöltve, hogy 

. utóbbi az előbbit állandóan szemmel ki
sérhesse, nehogy az ipar önáilóaitási 

. vágyakat ébresszen, E célra kellett ter
mészetesen as ipar- és kereskedelmi 
kamarákat létesíteni s hogy azokban a 
kereskedelem viszi a hangadó szerepet, 
azt talán senkisem fogja tagadásba 
venni. 

Ezeknek az intézményeknek már 
az egész szervezetén is meglátszik, hogy 
mindenkor a kereskedelem győzedel
meskedik s ha néha-néha az ipar is 
szóhoz jut, akkor is: bizonyára csak 
nagyiparosról lehet szó. A tulajdon
képen i ipar, amely az ipar- és keres
kedelmi kamarák voltaképeni alap- éa 
létjogosultságát képezi, jajgathat és pa
naszkodhat, ahogy osak neki tetszik; 
a panaszával keveset, vagj semmUaem 
törődnek. Ha már a panaazok igen han
gosok kezdenek lenni, akkor gyorsan 
kongresszusokat hívnak egybe s banket
teket rendeznek, amelyeken a jelszavak 
és jól esengő frázisok a pezsgős poha
rak csengésével együtt oly istentelen 
zajt csapnak, hogy az iparos, aki házi 
kosztjához van szokva, csaknem öröm-
ittasan nyújtja kezét az ót osak bolond
nak tartó résztvevőnek, hogy azzal 
együtt körtáncot járjon az aranyborjú 
körül. Ez az aranyborjú többnnyire oly 
magas személyiség, a kinek megjelené
sére az ily társasághoz egyáltalán nem 
szokott iparos torkát összeszorítja s a 
szót magába fojtja Mily sok ügyes in
dítvány 8 praktikus vélemény l e n ily 
módon csirájában elfojtva, mielőtt még 
bizonyos köröknek kényelmetleneknek 
bizonyulnának. - . 

; S ezt a bunöaiafékoi miig is Mtt* 
tétlenül Ősik a pórázon vezetett iparos-

kedelmitől való elválasztása vethetne vé
get e tarthatatlan állapotoknak. E két 
tényező közös érdekeinek frázisa immár 
osak » tajkamesék birodalmába, való. 
amely mesékkel a naiv iparosok szemét 
akarjál bekötni, mint hogyha szembe-
kötősdit akarnának vele játszani. Közös 
érdekek 1 Közös érdeke az iparnak és 
kereskedelemnek osak az, hogy mind
ketten akarnak valamit A kereskede
lem arra igyekszik, hogy áruit, a keres
kedelem és ipar termékeit minél olsób-
ban beszerezhesse, hogy ezáltal a pénz

bárók Wertheiin-szekrényének rekeszei 
mielőbb megteljenek. A kereskedelem 
az árakat lenyomja és az iparost arra 
kényszeríti, hogy áruit valóban szégyen
letes árakon adja tovább. As iparos 
viszont arra törekszik, hogy termékeit 
a lehető legmagasabb árakon adja to
vább s igy eleget tehessen ugy az ál
lam, mint a munkásság követelményei
nek. Bár a legkisebb polgári haszonnal 
is beérné, még ezt is irigylik tőle éa 
a kereskedelem alattomos politikája ar
ra kényszeríti, hogy áruit veszteséggel 
adja tovább. A szenny konkurenciát,. ér
leli, amely pedig nem egyébb, mint 
fattyukölyke annak a vad házasságnak, 
melyben az ipar éa kereskedelem egy
mással élnek. 

S ezt az élet-halálra menő harcot 
nevezik nálunk a közös érdekek védel
mének. 

Tisztára nevetséges, ha elképzel
jük, hogy * felvilágosnltaág századában 
még akad valaki, aki as ilyen jelsza
vakra ia ad valamit a nem látja be, 
mily bűnös játékot űznek vele. A fel-
eszméles ideje azonban nemsokára el
érkezik, ha még oly kétséges kísérletet 
is tesznek arra, hogy a haladást és fel 
világosodáat elnyomják. As iparkama
rának a kereskedelmitől való szétválasz
tását az iparosoknak kell követelniók s 
szükség esetén kiküzdeniök. A dunán
túli iparosoknak Zalaegerszegen, 1902-
ben tartott kongresszusán "hozott ide
vonatkozó azon határozatát, amelyet az 
akkori kereskedelemügyi miniszter, He
gedűs Sándor is tudomásul vett, min
denesetre fenn,,kellene tartani a a meg
valósításhoz közelebb vinni. 

Az 1004. évi szabadkai kongreaz-
szus ugyancsak a két kamara szétvá
lasztása mellett foglalt állást. Miért hall
gatnak hát e kérdésről illetékes körök
ben ? Talán leintették valamely oldalról? 

Könnyen érthető, ha Lánosy Leó 
e kérdésen nem tud különösebben lel-

• - • 



kesülni s Mathekovics Sándor • na
gyothallót WtJST&rai iparosnak, min-
den bujósdi játék dacára kezdenek a 
hályogok leesni a szeméről A magyar 
iparosnak önállóan kell jogait védenie 
és érdekeit képviselnie. Ezek az érde
kek a létfenntartás, « jövó érdekei és 
hogy ezeket biztosítsa, nem szabad va
lahogy kecskére bizni a káposztát. 

A hazai iparosok helyzetöket csak 
saját húsukkal és verőkkel javíthatják, 
más oldalról hiába várnak segítséget. 

Az önálló iparkamara kérdéae ma 
egyike a legfontosabbaknak és dacára 
ennek, az uj ipartörvény ezt még csak 
meg sem említi Ugy látszik, mintha e-
fölött az exisztenciális kérdés fölött 
egyszerűen napirendre akartak volna 
térni. Ennek semmiféle körülmény kö
zött sem szabad megtörténni. Ezekért a 
szent célokért kitartóan kell az iparo
soknak küzdeni. Az ipar önállósítása le
gyen jelszavunk s az önálló iparkamara 
legyen jelliangunk 

Steiner Gyula. 

A gyermekek egészsége. 
A ház ékességét, örömét, családok 

boldogságát, a magunk vidámságát 
semmisein mozdítja ugy elő, mint az, 
hogy vidám, boldog, egészséges gyer
mekeket látunk magunk körül. 

S ez nem oly nehéz, mint általá
ban hiszik. Sok gyermeket kérlelhetet
lenül, a leggondosabb ápolás dacára 
elragad a halál, de a legtöbb gyermek 
éllében való elcsenevészése, elsatnvulása 
a szülők hibáján is alapul. 

Gazdag családokban gyakran ta
pasztaljuk, hogy a gyermekek játék
szerül szolgálnak a szülőknek. Ugy 
bánnak velük, mint csecsebecséikkel, 
melyek őket megörvendeztetik és szóra
koztatják, de melyek sem komoly céllal 
nem dicsekedhetnek, sem valamely ha
tározott irányban haladást nem eszkö-

A munkásosztályban ellenkezőjére 
akadunk mindennek. Itt az izomerőnek 
van egyedül becse. Kitérnek ama min
dennapi tapasztalat elől, hogy a szelle
mileg elmaradt embernek nehéz a keze 
s ennélfogva csak durva munkára al
kalmas; hogy az értelmiséggel finomabb 
izomérzés is jár, mely a munkát jóval 
megkönnyíti. 

Nevelésünk módszere tehát majd 
egyoldalú, majd elvnélküli. Nem bírunk 
annak tudatával, hogy a les,, .erőinek 
egyenletes fejlése az elmének szolgál ja

j a • t e á t tettiért MlHéfeiJiek a le-

zöilieliiek. Etillék az a következményé, 
hogy a gyermekek elkényeztetnek, el-
puliiltalnak, hogy szeszélyesekké, piper-
köcökké lesznek, hogy bőrszínük sápadt, 
izomzatuk lágy marad és tehetségeik 
ki nem fejtetnek. 

Művelt családokban nem ritkán 
találjuk, hogy csakis az ész fejlesztésére 
van gondjuk gyermekeiknél, tekintet 
nélkül a testre és erejének gyarapítá
sára. Ezt hiszik, ha ivadékukat rossz 
időben otthon fogják és minden szellő
től megóvják, hogy minden lehetőt meg
tettek a gyenge test érdekében. Pedig 
éppen oda kell hatniok, hogy az óvó-
szerekre szükség ne, legyen,^Jiogy a 
szervezetben rejlő ellentálló erő jusson 
érvényre az ártalmas külső befolyások 
ellen. 

Vára, hogy mindkettőnek összhangzó gya-
rapodása a jó erkölesnek legbiztosabb 
támasza és hogy következetesen kell 
mindennek elérése utáif törekedni, ha 
a jó sikert nem akarjuk a véletlent^ 
bízni. 

A gondozás módja döntő a gyer
mek egészségére nézve, sőt — mi több 
— nemcsak egészségére, de később 
jellemére nézve is, a> lelkébe vésett 
első benyomások adván meg neki az 
alapszint. 

Nem szabad a gyermeket tisztaság 
tekintetében elhanyagolnunk. Rendsze
resen taníthatjuk reá öntudatos állapo
tának támogatásával.-Ennek fontossága, 
ugy testi, mint lelki épségét tekintve, 
fölölte nagy. Tisztán tartva, testét mint
egy folytonosan fertőtlenítjük és a be
tegségek rohama ellen edzzük, leikét 
pedig a szeplőtelenség varázsában óv
juk meg megutáltatván vele a piszkot, 
és pedig nemcsak a tárgyakon és sze
mélyeken, de a beszédben is. Piszok
ban nevelve, a legrulabb, különösen a 
ragadós nyavalyák veszélyeztetik foly
ton egészségét, észjárása pedig ugy 
hozzátörődik, hogy végre nem fog 
visszariadni még a gyalázattól sem. 
Mert a piszokban születik a betegség és 
a bíin, a tisztaságban az egészség és 
az erény. 

A tisztasággal együtt jár a rend. 
Ahol tisztaság uralkodik, ott rendre is 
akadunk. A szennynek társa a rendet
lenség. Amily lóltevőleg hat a rend 
és tisztaság érzete, épp oly jóltevő be
folyást gyakorol a test és a lélek ép
ségére; mig ellenben a rendetlenség és 

i a szenny érzékeinket sértik, uíiánvné. 

I f i S Ü J u i u hé 10 éta 
A Jánosházai (regi) takarékpénztár .20 K. 
Marchbeim Ignác j : 2 » 
Sikos István - - 1 » 
Jánosházai fogy. szövetkezet 5 » 

összesen 28 K 
Hozzáadva a mult számunkban kimula

tott 193 koronái, a? eddigi gyűjtés °21 K. 

Heti krónika. 

gtínket romlással fenyegetik és lelkün
ket majd féktelen szenvedélyekkel, majd 
megfoghatatlan érzéketlenséggel rútítják 
el. Rend mindenben, ugy a háztartás
ban, mint az életmódban: étkezésben, 
nyugvásban, szórakozásban és az ápo
lás egyes mozzanataiban;' pontosságra 
és mértékletességre szoktatja a gyerme
keket — nagy előnyére a szervezet 
szigorú szabályokhoz kötött működésé
nek. Rendetlenség mind ebben durcás, 
zabolázhatatlan, vad gyermekeket nevel, 
kik örökös nyafogásuk miatt még tűr
hetetlenebbekké lesznek és gyakori be-
tegedésök által javulásuknak útját is 
elvágják. 

Űrnap Ez évben az idö igen kedvező 
volt az ötnapi ünnepségek megtartására. A 
hivők nagy számmal jelentek meg a körme
netben is. A szent misén és a körmeneten a 
a kath Legényegylet énekkara énekelt szépen, 
összhangzóan. 

Tanitó gyűlés. E hó 9-én volt a r. k. 
tanítóknak közgyűlése Miskén. A gyűlést meg
előzőleg szent mise volt a plébániai temp
lomban. Szabó Imre a gyűlést megnyitván 
kegyeletes szavakkal emiékezelt meg a kör
nek két elhunyt tagjáról, Illa Antalról és Pol-
ler Józsefről. Az apróbb elnöki jelentések 
után Konc Dezső bögötei tanitó olvasott fel 
a .Kiküszöbölhető-e-a testi büntetés az elemi 
iskolából?, cimü tételről egy kiváló gonddal 
irolt értekezést. Majd pedig Gyarmati Béla 
keresztúri tanitó tartott az .Arányiatok.-ról 
egy szép, összefüggő gyakorlati tanítást. A 
gyűlés vegével az elnök örömmel jelentette, 
hogy a jószívűségről és a tanítók iránt min
denkor tanúsított rokonszenvéről jól ismert, 
Tóth Sándor esperes .az elhunyt kai-társak 
koszorú alapjára 20 koronát adományozott. 
Igaza volt annak a tanítónak, aki megjegyezte 
hogy sok ilyen nemesszivü papot a tanítóság 
mellé és élére, akkor egyházunk és hazánk 
virágozni fog. A gyűlés a Hyinnus éueklésé-
vel ért véget, amely után a Nagy vendéglő
ben gyűltek össze á tanítók, ahol olcsón 
olyan kitűnő ebédet kaplak, hogy sűrűen 
hangzott fel a jelenvoltak ajkán -az az óhaj, 
hogy ezután mindég Miskén legyen a taniló-
gyüles. Ebéd után megjelentek a fáraó iva
dékai is és olyaii vígan húzták a talp alá 
valót, hogy a fiatalság csakhamar táncra per

dült és járta a kopogósl késő délutánig. Mindez 
a kör buzgó elnökének az érdeme volt Há-
hilkodtak is érte a tagtársak—valaiiieiiuj 

Halálozás, pósfalvi Tulok János nyűg 
tvszki bíró Balozsamegyeren elhunyt. Tulok 
Benő dukai lakos, v. országgyűlési képviselő 
testvérbátyját gyászolja az elhunytban. 

Szobor egy püspöknek. A szombat
helyi egyházmegye első püspökének, Szily% 

Jánosnak szobrot állítanak. A szobor elké
szítésével a bizottság Tóth István szobrászt 
bizta. meg, ki a munkával már annyira elké-^ 
szült, hogy még a nyár folyamán befejezi. 
-T- A szobor leleplezését őszre tervezik. 

Fényes esküvő volt Jun. 15-én János
házán. A közszeretetnek és becsülésnek ör
vendő Federer Jakab leányát, Szidit vezette 
oltárhoz Keszler Miksa Bécsből. Ott volt a 
község színe-java Az esküvő után a násznép 
estebédhez ült, melyen Weisz Ábrahám rabbi 
magasszárnyalásu beszédben köszöntötte fel 
az ifjú párt. 



26. szám. Jánosháza és Vidéke. 8. oldal. 

•flkwdTftlik cabazéja leai jul 6-én HDISISB OSSléá. Bakos Rozália megyesi 
Janosl.azan_ Az előjelekből uelve, fényesnek illetőségű leány, aki Szénási M.ksa helybeli 
üt r k ^^.^ ö z r e m u k ' ^ s » ' ' e t eddig megígér kávésnál mint cseléd vplt alkalmazva, 1 hő 
ték: Salzberger Irma k. a., Sokai Irén . . a, 8-Tin két értékes aranygyűrűt, 15 én pedig a 
Kontor Aladár, Schlesinger Irén k. *, Fischer I zárt szekrényből egy 10 koronás aranypénzt 
Í T * ?v , V e T r "- K"'1" E r z s i k- i ** többféle rehérnemüt ellopott. Gazdája fél-
Benyó Piriké k. a., Slern Imre, Hírschler j jelentéire a csendőrség elfogta és bekísérte 
Sándor, Neyer fc.mil, Gilntbcr k. a, Poller i a celldömölki bíróság börtönébe. 
Linka k. a., Horváth János, Cseh Kálmán, ' 
Rauch Irma k. a., Rosner Dezső, Stern Jenő. j 
A, conferanszé szere|>ére (a bemondó) Novak 
Pál vállalkozott. A műsor összeállítása egy 
külön bizottságra lett.bízva. A befolyó tiszta 
jövedelem az> utcák öntözési költségeinek 
fedezésére lesz fordítva. A iiifghiv.uk felkül
dését a napokban^ megkezdik, 

«í Búcsújárás. \ k e. II-1 .Szentháromság, 
búcsúra ez évberfnagyon sokan elmentek. A 
bucsusokal Kristóf István káplán vezette, aki 
Martonfán szent beszédet intézett búcsúsok hoz, 
szép szavakkal festvén a búcsújárás jelentő
segét, és az ősök erényeiről szólva, szívhez 
szóló szavaival egés/en elérzékenyiitette a 
bucsusokat. Az ut legnagyobb részét oda is, 
vissza is, a búcsúsok közé elegyedve gyalog 
tette meg ó is. A liuc.sunok miséjén a Kath. 
Kör tagjai énekeltek. 

A lelencek zugiskolájában juu. 14-én 
tartották meg a vizsgát. Csodálkoznunk kell 
azon, hogy a tanfelügyelő nem volt olt, épp 
ug; a menhely igazgatója dr. l>vai Jakab 
szombathelyről sem mutatkozott. Talán köte
lessége lett volna megjelenni s ellenőrizni, 
vájjon a 800 koronáért, mint az állam pén
zéért, milyeu volt az eredmény. Bennünket az 
irva-olvasás érdekeit különösen, mert egy al
kalommal azt kifogásolták. Mi costatálhatjuk, 
hogy a vizsga szépen ssikerűlt. Talán téve
désből nüegleledkezelt'az igazgató ur a vizs
ganapról. Azt is coustaláljuk, hogy Fehér és 
Nóvák tanítóknak fejeukint 215 korona ju
tott a 800 koronából. Felemliljük azt is, hogy 
egy öl fáért 44 koronát fizettek azon 800 
koronából, holott a vasútnál 35 koronáért ma 
is kapható. Ily rejtély az igazgató hatáskö
rébe tartozik! Kzzel a tanítók lettek károsítva. 

fölvétel a papnevelő intézetbe. A 
szombathelyi papnevelő intézetben e hó 28-án 
délután 4 órakor lesz a növendékek fölvétele 
megtartva. A konkursust István Vilmos me
gyéspüspök vezeti. Jelentkezések a papnevelő 
intézet igazgatójánál történnek. 

Hamis hnszkoronások. Egy uri külsejű 
fiatalember járt a héten falnról-falura és 
minden boltban és vendéglőben 20 koronás 
papírpénzzel fizetett. Igy Tüskeváron, Tornán, 
Dabrókán sikerült neki a vendéglősöket be
csapni JAnngJuJTiin ia jári i i , illető, He itl 
neszét vette annak, hogy a csendőrök már 
keresik, tehát Bobara ment, onnét eltűnt, mint 
a kámfor. A csendőrség most széleskörű nyo
mozást indított, tfbgy hollétéi kikutassa. IV 
gyelmeztetjűk a nagyközönséget, hogy legyen 
óvatos a papírpénzek • forgalombahozatalánál, 
nehogy valaki hamisítványt kapjon jó pénz 
helyett Kzek a hamisítványok felismerhetők 
arról, hogy az összes belük kissé ehnosóáol-
tak, a nói fejek nem oly sikerűitek, mint az 
eredetin és e szóban: >fötanácsos« az •««-n 
nincsen vonás. 

Döghust ettek. E hó 11-én őzr. Farkas 
Györgyné hosszuperesztegi lakos marhája 
künn az erdőn megdöglött. Az éj folyamán 
9 (hosszuperesztegi ember a döglött állatot 
feldarabolta és hazahordta. A csendőrségnek 
tudomására jutott ez az undorító cselekmény 
és kinyomozva a döghus élvező neveit, felje
lentette Őket a vasvári bíróságnál. 

Apróságok. 
A vizsgán. 

Tanár (a hallgatag tanítványhoz):, ,ügy_ 
Tatszik, Elek ur, a kérdés zavarba hozza? 

Ivei,: Kérem, tanár ur, a kérdés nem, 
hanem a felelet. 

As ártatlanság bizonyítéka. 
Biró: Még mindig tagadja a betöré3 

elkövetését? 
Hiszen a csizmája éppen beleillik a föl

fedezett nyomokba. 
Vádlott: Megnyerlein,. biró ur! Éppen ez 

bizonyítéka az ártatlanságomnak, inert a 
csizmát még csak másnap loptam. 

Magyarázat. 
Péter: Mégis különös tehetsége lehet az 

amerikaiaknak, hogy oly gyorsan tudnak 
meggazdagodni. 

"*Pál: De gondold csak meg, hány pénz
táros szökik meg az országok mindegyikéből 
Amerikába. 

Jé meatséo. 
Vevő* Három hónapja most, hogy azt a 

cipőt, mit önnél vettem, viselem, s már tel
jesen oda van, ön akkor biztosított, hogy az 
legalább hat hónapig eltart. * 

Kereskedő. Igen helyes, kedves uram! 
Mindegyiket három hónapig, az összesen 

kitesz hat hónapot 
Szajhazafi, szohazafi. 

Zsugori: Tegnap szarát adta, hogy va
csora után meglátogat, és még sem jött el 

Jogász: Igenis, de nem volt vacsorám 
K0UTM felfogható. 

Bíró: Hogy jutott eszébe vén korában 
automobilt lopni? 

Vádlott: Bocsánat, ffalal koromban még 
nem lété/.ett automobil. 

Gonosz kosza. 
Nemes családból származó gőgös : Látja 

ezen általam lakott palotát őseim építették. 
Vendég. Hát azok kfl T I k voltak ? 
A ravasz piccolo a ..őrödében. 
Vendég: Megfizettem en mar utolsó 

poharainál?—; 
P. Nem! 

- V. Hogy mered te azt állítani? 
P. Iszen, az utolsó poharat még be sem 

haetant"! • 
Tisztaság mindenek fóló»t. 

Ferenc: Hát te máma túrós Nnácsikot 
ettél? »2íi . 

Mihály: Hogy tudod te azt? 
Ferec: Látom, mert a maradékot a 

szakállodban hordod. 
Mihály: Úgy? Nem jól látsz, túrós 

mácsikot már tegnapelőtt eltem. 
Angolosan. 

Instállpm alássan, felraktam a pakkot 
Jól van. 
Hát kérnék egy kis dijat érte. 
Nincs .<•>•<> pénzem, barátom. 
Hát azt akarja* a-nagyságos - ur, hogy 

hiába fáradtam legyen. 
m . . . tudja m i t : r a k j a 

A legolcsóbb hely. 
Paraszt (szlnlapot olvasva): Első hely 2 

korona 50 fill., második 2 kor., harmadik 1 
kor. 50 fill., állóhely 1 korona, karzat 60 fill. 
Programra 25 fillér. 

Te Zsuzsi, akkor megyünk a progrsmmra! 
Biztos. 

Jogász: Ne féljen Salamon, az én adós
ságom biztos adósság. 

Salamon: Hogy-hogy? 
Jogász: Mert az mindig adósság marad. 

Logika. 
Tanár (a klinikán): Lássák, uraim, éhnek 

az embernek golyó van a lábában és ebnek 
következtében sántil. Mit tennének önök ez 
esetben?---. „ • _ 

Medikus: Mi is sántítanánk. 
Kártyaszobában. 

' Egy elzüllött megszólít egy kártyázol: 
Nem ismer? 
Nem. — 
Pedig száz koronát adott kölcsön a 

mult évben. j r 
Nem ismerem. 
S ha megadnám, hogy bebizonyítaná . . . 
Oh akkor . . . már éppen nem (ismer

nek önre. — c l 

' Azt beszélik . . . 
A/.t beszélik, hogy egy rovott múltú

nak itt kedvenc tárgya — a kötél. 
'Azt beszélik, hogy Júdás nem halt 

meg, csak — alszik. 
Azt beszélik, hogy a gonoszokat 

itt üldözi a — Nemesis, 
Azt beszélik most, hogy a lelencek 

zsarolóját még az Istenis veri mind a 
két kezével. 

Azt beszélik, hogy a héten egy 
korlátolt tehetségű egyén, saját magát 
— lesajnálta. 

- Gabona-arak. r 

— 1908. június 17-én. — 
Salzberger Rudolf jelenlése szerint: 

2360 23-70 korona 
19*— 10-40 ^ 
14 — 
1 4 -
1480 15.20 

pr. Kár k«rm. 
Kevés kgaaáan, kváayaal iasa isMátd 

Buza 
Rozs 
Árpa 
Bab 
Tengeri 

I M I M vissza a pakkomat! 

Hirdetés. 

"SZABÓ LAJOS:: 
oki. gépész-kovács 

ki több évig Berlinben dolgo-
;:zott, majd Amerikában is :: 

állást keres. 

Cin a kiadóhivatalban. 

http://fc.mil
http://iiifghiv.uk


4. oldal. 

-

Jánoshár.a és Vidéke 

Értesítés. 
Tiszteiéi tel értesítem a n. é. kö

zönséget, hogy helyben, egy a mai kor 
igényeinek megfelelő 

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

Készítek mindenféle iiri- , női- és 
ek cipőt, úgyszintén javítások is 

a legmérsékeltebb árak mellett elfogad
tatnak. ' 

Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan eszközöl temek. 

Tisztelettel: BBAU1T J A K A B 
Jánosháza,Szabó kovács
féle ház,Stern bőrös mell' 

•rattatt svéd fíéttiúium 

* r BoUndíra nyersolaj-
Motorok él Lokomobilok. 
Legolcsóbb üzem BÍT kis motoroknál ls. 

Költség 12 HP motornál évi 8000 munkaórára: 
Bolinders nyersolaj motornál nyersolajra ca. 1960 korona, Benzinmotornál adó
mentes benzinre ca. 2600 korona, Gőzgépnél szénre és intőre ca. 8000 korona. 

Tehát a Bolinders motor ára teljesen kifizetődik aa elért megtakarításban. 
Ca. 4,»/t év alatt benzinmotorral szemben, ca. 8,V, év alatt gőzgéppel szemben. 
p . n f f r T i H . n . n ; w . ninmmn — Kezeléshes nem kell gépész. — Könnyen 
kicserélhető alkatrészek. — Gyors tUembehelyecés. — nobbanás nyersolajnál 
kizárva. — Csekély hütőviz-fogyasztás. — önműködő központi kenés. — Legjobb 
hajtóerő bármely üzemhez. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is szállítunk. 

Relrrwci.ik.1, tUkUtl ') felvL.jjoilt.l '«k«l, nmertet.'. 
proip.kluiokk.l • tjtnl.lokk.l díjmcrve*.'! uulgálunk 

Schvarcz József ós Társa, f 4 , p r U , í . ^ ^ y ' " t i 
B U D A P E S T , V á c l - k ö r n t 26. 

Távlr.tcln: 0SZÓ, 

Kiadó itK a . „Otthon" 
Bévebb értesítési ad 

kávéház 
a kiadéhlvatal. 

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 tórzslisetéseel biró köztiszt-

Tlselőknek, katonatlssteknek ét napldljasoknak 

kötelezvényre. Váltó nem kellI Megkeresésnél 

közlendő: életkor, törzsfizetés és szolgálati idő 

Jelzálog kölcsön: 
földekre és jó helyen fekvó értékes bérházakra 

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

utólagos. Válaazbélyeg. 

Országos Hitel ós kölcsönző vállalat 
B U D A P E S T , VI., Izabella-utca 

Telefon: 101—28. 

" L M 

S E 0 B E A JÁNOS rózsa- és szegfű-telep tulajdonos 
ajánl direkt külországokból beszerzett é r t é i vi
rágú Rem. sieglUket és nyakba nemesített bokor-
rózsákat. E nagy készlet mistt egy ideig 30 

százalékot engedélyezek. 
Árjegyzék ingyen és bérmentvei 

Több díjjal kitaiitetetrwqrf vIrégk i t é t se teHbra 
mindenféle csokrok, kosiornk mélyen leszállított 
árakon készíttetnek. — T e i y é t l t é telepemről 
vágott virágjaimat és begyökeresedett cserepek
ben nyiló rózsákat szegfűket, jácintokat stb. a 

legolcsóbb napi árakon szállítom. 
Sok nemes fajú uefllMpaiJmrél szóló név-

árlappal készséggel szolgálok. 

S k o r k a J á n o s 
5 bele rózsa- é t szegtl-telepe, B.-8ZARVAS0N. 

Fodor L a i o á \ 
amerikai fogása. , 

mi a Központi szállótan egész napon át. 
«Hil ...... .:..[•(.: v . - , f • 

Nynrnalolt Nyomatott í)inkgreve N. könyvnyomdájában Celldömölk. 


