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Mi lesz a kaszárnyával? 
Még tavasszal, mikor a fák rü-

gyesíni kezdtek, a képviselő-testület egy 
szép verőfényes napon elhatározta, 
hogy a kaszárnyát lebontatja és helyébe 
megépítteti a városházát. Megválasztot
ták a bizottságot, épugy annak elnökét 
is. Már-már azon boldog tudatban rin
gattuk magunkat, hogy őszre, mire a 
fák levelei sárgulni kezdenek, dicshym-
nust zengünk azon szép palota alkotó
járól, ékes szavakkal méltatjuk a kép
viselőtestület érdemeit, az érzékét a 
haladás iránt. Mint a művészet reme
keit állítottuk volna azon. monumentá
lis palotát a közönség szine elé. 

Minő csalódás! 

A bizottságot nem azért válasz
tották meg ugy látszik, hogy tervet 
dolgozzon ki, az elnölsöt nem azért, 
hogy vezesse a tanácskozásukat, nem 
azért, hogy elnököljön, nem azért, hogy 
a bizottsági tagokat összehívja, hanem 
azért, hogy legyen kinek-kinek titulusa. 
Azon idő óta egyetlen egyszer sem ült 
össze az emiitett bizottság. Ily alakí
tása a bizottságnak valóságos átka a 
gyors előmenetelnek, de előkészítője 
valamely érdemes ügy elaltatásának, 
ha nincs, aki folyton sarkalja óket a 
munkára. . — -

• j . A Főtéren ég felé merednek a ka
szárnyának, ezen dísztelen kolosszus
nak a falai, a város, a képviselőtestü
let 'szegyeirere: " 1 ' — • •• •— 

Vájjon nem illeti meg méltán a 
szemrehányás azon gazdát, ki folyton 
panaszkodik, hogy nincs jövedelme, 
nem tud megélni a birtokából, mikor 
legtöbb földjét nem műveli hanyagság
ból, tunyaságból, tétlenségből, Amit 
könnyű szerrel megmunkálhat, csak 
azzal törődik, a többi pedig gazt te
rem. Igy van a képviselő-testülettel is. 
Miot holt tőke áll ott a kaszárnya, 
óriási területen, semmi hasznot nem 
hoz, nem hozhat. Ki venne fel egy 

düledező épületben lakást? Nem tiltot
ták ki az iskolás fiukat onnét azon 
okból, hogy közveszélyes az épület? 
Nem azért kellett sürgősen iskolát épijt-
tetni? Most a lelencek részére áten
gedték zugiskolának, hogy ott szána
lomból egyesek tanítsanak. (Az állam 
800 koronáját azért nem vetették ám 
meg). Hát nincs senki, ki még a lelen-

! ceket is kitiltsa onnét, hátha reájuk 
' dől a fal? 

Talán a tavasznak enyhe fuvallata 
ébresztette a képviselőtestületet tettekre 
és áz ébresztette fel bennük az érzé
ket a haladás, a fejlődés iránt. - A kö
zönség örömmel fogadta azon határo
zatot, nem volt senkinek kifogása el
lene, sőt inkább várták türelemmel, mi
kor lesz a pusztító csákányok csapása 
hallható, mikor döntik romba azon 
falakat? A lelkesedés csak szalmaláng 

j volt, de hamar el is aludt. Kit vádol
junk mulasztással, kif hanyagsággal ? 
Egyelőre senkit. Várunk türelemmel, 
talán néhány szavunk nem lesz a 
pusztába kiáltó. A bizottságot összehív
ják s gyorsan dologhoz látnak. Akinek 
fontosabb a saját ügye, mint a városé, 
az lépjen ki a bizottságból, mert az 
visszaél a közönség bizalmával. A kö
zönség nem azért küldte oda, hogy a 
saját dolgait intézve elhanyagolja a vá
rosét, hanem- hogy dolgozzék a vá
rosért. Az oly képviselőtestületi tag 
visszaél a közönség jóhiszeműségével 
azért is, mivel Ígérte,, hógf a—város 
fejlődését elősegíti s szószólója lesz a 
közönség érdekeinek. Nem szabad né
mán eltűrni, mint mondogatják ott: 
• Ej reáérünk arra még.< Ugy látszik 
egyesek, mikor a tanácsterem küszöbét 
átlépik, mintha a Léthe folyón kelné
nek át, megfeledkeznek a közönségnek 
tett Ígéretről és azt mutatják, hogy a 
közönség által előlegezett bizalmat nem 
érdemlik meg. Amely képviselőtestületi 
tag nem áll hivatásának magaslatán, 
nem tudja, mily felelősségteljes állásba 

emelte a Közönség, nem érez magában 
annyi tehetséget, hogy a város jólétét 
előmozdíthatja, hogy a város haladását 
csak egy lépésnyire is előbbre viheti, 
az oly képviselőtestületi tag azon biza
lomra neíii méltó. Engedje át a helyet 
egy nálánál érdemesebb polgárnak. Nem 
oly tagok kellenek a bizottságba, akik 
hiúságból ülnek ott s szeretik a tömje-
nézést, mindenhova be akarnak jutni, 
mindenhol akarnak lenni, a munkát 
pedig másra bizzák. 

. A bizottságban olyanok legyenek, 
kik dolgozni akarnak s tudnak is. Bát
ran szólíthatjuk fel a képviselőtestületet 
a munkára, mivel a közönség zöme 
csak nemrég adta tanújelét a közügyek 
iránti érdeklődésnek. Megmutatta, be
bizonyította, mikor az utcák öntözésé
ről volt szó, hogy nem veszi közöny-
nyel a város fejlődését. Lelkesedéssel 
karolta fel az eszmét, megragadott min
den alkalmat, hogy az eszme testet 
öltsön. A közönség erejéhez, tehetségé
hez képest áldozatot'hozott a közügyek 
oltárára, mm zárkózott el semmiféle 
anyagi áldozat elől Mikor a képviselő
testület látja, meggyőződik róla, hogy 
ily közönség van a háta mögött, akkor 
ebből Anthaeusként erőt meríthet a leg
nagyobb tervek keresztülvitelére. Az ily 
közönséget megvetni nem lehet, a köz
véleményre hallgatni kell, a közóhaj 
elől kitérni nem szabad. Dolgozzanak, 
munkálkodjanak addig a közjóért, mig 
a közönség csak kér, de nem követel, 
mert könnyen megeshetik, ha a ka
pukat döngetni fogják, elsöpri őket, 
még kő sem mutatja helyüket. 

' Dr. Marion Adolf. 

Mezőgazdasági kamarák. 
A fÖldmivelésOgyi miniszter megbízásá

ból Bernát István dr., a Magvar Gazdaszövet
ség igazgatója és Kubinek Gyula, az (írsz. 
Magyar Gazdasági Egyesület igazgatója tör
vényjavaslatot dolgoztak ki a mezőgazdasági 



kamarákról. Knnek a javaslatnak az a célja, 
hogy a mezőgazdaság érdekeltjeit országosan 
szervezze és pedig megszabott hatáskörű és 
önadóztatási joggal Biró testületekbe, ame
lyeknek neve a külföldi hasonló int/ézmények 
mintájára mezőgazdasági kamara lenne. 

Ez a javaslat adná a mezőgazdasági 
érdekképviselet régóta hirdetett szervezésének 
megoldását is. A javaslat gondosan kidolgo
zott indokolása rövid vázlatot nyújt 'arról, 
hogy mi történt eddig az érdekképviselet 
szervezése érdekeben. Már a negyvenes évek
ben, komoly mozgat.un indult meg abban az 
irányban nagy az Országos Magyar Gazda-. 
sági Egyesület.' mint érdekképviseleti szerv, 
törvénybe iktatlassek. Ennek azonban nem 
lett eredménye, valamint az lH79-iki.székes
fehérvári gazdakougresszus folytan megalakult 
gazdasági egyesületek szövetsége 1883-ban, 
1884-ben, 1887-ben és 1892-ben foglalkozott 
az érdekképviselet kérdésével s ez az aktio 
végre eredménnyel kecsegtet. Annak a har
móniának és együttműködésnek, amely je
lenlegi földmivelesügyi kormány és a magyar 
gazdaközönség között van, szinte természetes 
folyománya volt a miniszternek az az intéz
kedésé, amellyel az érdekképviseleti kérdés 
dolgában a két vezető országos szaktestülel 
igazgatóit bizta meg törvényjavaslat kidolgo
zásával. 

A javaslat szerint egy országos és annyi 
vidéki mezőgazdasági kamara lesz, amennyit 
a körülmények szükségessé tesznek. Az eisö 
mezőgazdasági kamarát első Ízben nyolcvan 
taggal a földmivelesügyi miniszter alakítaná 
meg és hívna össze. A kinevezett tagok he
lyét vidéki kamarák által választolt tagok 
foglalják el. mihelyt szervezésük befejeztetett. 

Az országos kamara évenkint legalább 
egyszer tart teljes ülést és az ügyvitelre az 
elnök mellé legfölebb 30 tagból álló tanácsot 
választ. Az országos kamara költségeit fele
részben az állani, felerészben a mezőgazda
sági kamarák viselik. A kamarai illetékei 
maguk a kamarák állnpitják meg és ez a 
kataszteri tiszta jövedelem egy szazaiékát 
meg nem haladhatja. Az illetéket közadók 
módjára hajtják be. A kamarai működés 
részletes szabályozója az ala|n>zabáiy, amelyet 
minden kamara maga állapit meg és a föld- l 
mivelésügyi miniszter hagy jóvá. 

A mezőgaztlasági kamarák feladatait a 
javaslat a következőkben összegezi; 

Kerületek mező- és erdőgazdasági vi
szonyait állandóan figyelemmel kisérik s a 
mutatkozó szükséglethez képest törvényhozási, 
kormányzati intézkedéseket kezdeményeznek, 
illetve létező törvények és rendeletek végre
hajtását sürgetik és ellenőrzik s amennyiben 
törvény vagy törvényes rendelet állal ható
sági jogkörrel, ruháztatnának fel["megbizatasuk 
körében eljárnak. 

A területükön működő gazdasági egye
sületek, gazdakörök és szervezetek alapsza-
bályszerü működése felett ellenőrzést gya
korolnak. 

A gazdatársadalomnak testületi és szö
vetkezeti szervezkedését elősegítik es irányít
ják, gazdasági egyesületekkel gazdakörökkel, 
szövetkezetekkel a szükséghez képest szerves 
összeköttetésbe lépnek, azokat bizonyos fel
adatokkal ideiglenesen vagy állandóan megbír

hatják s általában ilynemű egyesületeket „és 
s. övetkezeteket feladatuk teljesítésében tanul
gatnak. ' • 

A mezőgazdasági szakértelem fejlesztése 
céljából kísérleti telepeket, állomásokat, minta-
gazdaságokat tartanak fel, állandó vagy idő
leges tanfolyamokat, előadásokat, kiállításokat, 
tanulmányutakat rendeznek, szaklapokat és 
szakkönyveket adnak ki. A kormány, törvény
hatóságok és bíróságok megkereséseire vála
szolnak és szakvéleménnyel szolgálnak. A 
mezőgazdasági termelés belterjessége érdeké
ben a hitelviszonyok javításánál közreműköd-
Itek, gazdasági cikkek, tenyészállatok kasét 
beszerzését előmozdítják, a termelőknek 
a gazdálkodás terén mindennemű szaktanács
csal szolgáinak. A termények értékesítésére 
vásáro at és aktiokat rendeznek s az ár
jegyzésre befolyást gyakorolnak.,.,_j' / ,. . 

A mutatkozó szükséghez képest gazda 
és gazdatiszt, vagy gazda és kereskedő közt 
felmerült viták elintézésére választolt bírósá
gokat alkotnak, kerületek tenyészeteiről törzsi-
könyvet vezetnek, a helyi mezőgazdasági szo
kásokat nyilvántartják, a munkásközvelitést 
szerv szik. 

> Ezek volnának a mezőgazdasági kama
rákról szóló törvényjavaslat előadói terveze
tének érdemleges intézkedései, amelyeknek 
kritikáját ezentúl fogják megadni az érdekelt 
hivatalos és nem hivatalos szervezetek. 

Heti krónika. 
Személyi hír. Kronhal csendörszáza-

dos hadbíró folyó hó 31-én Komáromból vá
rosunkba érkezik, hogy a bögötei bucsun tör. 
tént,verekedés ügyében vizsgálatot tartson. 

Elmenvén tanítsatok minden népeket, 
mondja a szent irás és az Ur felkent szolgája 
teljesiti e szent igéket. Hogy miként teljesili 
azt, leginkább bizonyítja a vasárriaponkint 
zsúfolásig megtelt templom, amelyen Kristóf 
István helybeli róm. katli. káplán tart er-
kölcsnemesitő és lélekemelő tanításokat egy 
idő ota az alkoholizmusról. Követésire—méltó 
példát mulat e teliével másoknak » egyúttal 

A U a k u U . 
Kakukmadár szállott a fára, 
Mi ép' a ház előtt üllénk. 
A Vadszőlő sürü indája 
Hűs árnyat terjesztett fölénk. 

Átöleltél és játszadozna 
Csattogtál Vígan, kedvesen, 
S én megkérdem a jós madártól: 
„Mondd, meddig él a kedvesem?" 

A kakuk kiálltani kezdett, 
5 tán százat is szólt, ugy lehet, 
S én újra kérdem: „Felelt arra, 
Hogy meddig szeret engemet?-' 

A kakuk ismét megszólalt, de 
Csak egy-két hangot hallatott, p 
Aztán* elszájt . . . S le sirVa mondtad 
„Ne hidd. a kakuk hazudott." 

Aztán esküdtél mindenekre. 
Hogy a szerclmed--VigteÍ£ii~a. 
Hogy én tehetlek csak boldoggá 
A jósolt hosszú életen I . . . 

j 
— Most, hogy másnak karjába' nyugszol, 
(A pár eV gyorsan elfutott I) 
tlut-e eszedbe olykor-olykor, 
Hogy nem a kakuk hazudott?! . . . ' 

Balta Miklós. 

At utcák öntözési költségeinek fede
zésére, jut. 22-tól adakozott: Kornfeind Vince 
plébános 2 korona. 

V 

megmutatja, hogy nyájának lelkiismeretes 
pásztora, aki telismervén a nyáj között duló 
baj nagyságát és veszedelmes terjedését, 
igyekszik a bajt tőle telhetőleg orvosolni. 
Nemcsak felekezeti, hanem társadalmi szem
pontból is dicséretes példát mutat azon ta
nításával, amelyet 9 vasár- és ünnepnapokon 
keresztül tart az alkoholizmus-hatásáról, a testre 
az erkölcsi életre és születendő gyermekekre 
vonatkozólag. Felhívjuk a nagyközönség figyel
mét ezen tanításokra s reméljük, hogy a 
szivneinesitő tanítások a hallgatóság lelkében 
jó talajra fognak találni és az intő szavak 
nem fognak a pusztában elhangzani. 

Milyet a Iérmes? Ma tette közzé a 
földmivelesügyi miniszter a július hó . t5-ig 
beérkezett jelentések alapján készült termés
becslést, amely ismét kedvezőtlenebbnek tün
teti fel a várhaió termés eredményeket, mint 
a két hét elölt közzétett jelentés. Egyedül a 
búzánál lapasztalható valami csekély javulás. 

, Megközelítőleg remélhető — fölteve, hogy mára 
nagyobb változás nem'áll elő — : kat. holdan-
kint átlagosan iiiiu.-kint buza 6.21, rozs 5.97, 
árpa 0.12, zab 5 .'15 ; a bevetett és nagyobbára 
learatott terület után pedig összesen millió 
min-kint buza 27.30, rozs 11.63, árpa 11.62, 
zab 9.96c A mult évben termett 32.80 millió 
mm., buza, 10.69 millió mm. rozs, 13.73 
millió mm. árpa és 11.54 millió mm .zab. 

Megtörtént. Beállít egy cseléd a gazdá
jához és kéri a könyvét, mert nem akar nála 
szolgálni. 

— Miért? — kérdi a gazdája. 
— Mert a pajtásaim azzal csúfolnak, 

gúnyolnak, hogy ilyen hülye, olyan kripli a 
»Té>ur«, nem-e szégyenlein magam ilyennek 
a kenyerét enni. 

— Te bolond Aj. mondja a »lésur« — 
engem bolondnak, akárminek tarthaüiak, bá
nóin is én, azért én >tésur< leszek és kapsz 
liz korona javítást. 

A cseléd nem maradt .neg. 
Panasszal jöttek hozzánk ismét, mivel 

egyes, iitcák'pn ay. m i M l i ^ n . ..„,i.>lylw„, j j j , — 
tozók egész csoportot képezve oly lármát 
csapnak, hogy a nyugovóra tért közönség ál
mát zavarjak. Mi tapintallanságnak tartjuk az 
ily eljárást, hisz kik oly korán lefeküsznek, 
azok valószínűleg a felkelő nappal már mun
kához fognak, ezért akarnak pihenni. A munka 
után étles nekik a nyugalom és ebben zavar
ják. A hatóság is védi a népet, ha a rend
őrség nem oly kíméletes, figyelmeztetés he
lyett egyszerűen feljelenti őket éjjeli csend-
zavarásért, akkor megbüntetik őket. Ha a 
discurzus nem is oly hangos, azért lehet az 
kellemes. Az üres hordó jobban kong, mint 
a teli. 



Jánosháza és Vidéke. 8. oldal. 

Hitközség él tanító karca. Kemény 
Simon jáiioshazai izr. tanító elment Kis-bérre 
egy tanitógyülésre azon hiszemben, hogy a 
hitközség lueKlériti az ő 2(> korona költségét 
is, ha megfizeti az Idősebb tanítónak U'eisz 
Salamonnak, kit a képviselŐU-sTíulél egyhan
gúlag (telegált. Az egyszer'-a képviselőtestület 
nem állott kötélnek. Kemény kérvényét azon 
20 koronáéit elutasította, azon egyszerű in
dokolással, hogy ól nem küldték es esak a 
kiküldött tanító költségét szavazták meg. be
perelte most a hitközségei a szolgabírói d i 
vatainál, megvádolván' az elnököt, hogy az ö 
ügyében Önkénnyel járt el. Tudtunkkal az 
elnök megadta a kellő választ a periratra és 
igazolva eljárását visszautasította az.m alap-
talan vadat. Jogijjari járt el a képviselőtestü
let, midőn azon kérvényt ehHarilulin—min I 
a 41,009'18'Jl számú miniszteri rendelet 
telmében a felekezel nem köteles a tanítójá
nak bármely gyűlésre a költségeit megtéríteni. 
Ugy látszik, Kemény nem igen ismeri a mi
niszteri rendeleteket. Az erélyes elnök, 
Löwinger, a hitközség zaklatásáért, meghur
coltatásáért a gyanúsításért kellő relorrioval 
él Keménnyel szemben. Mint halljuk megvon
ják tőle az V. osztályért megszavazott kegy-
dijat 121) koronát es megszüntetik a kézi
munka tanítást is. A fekete leves még hatra 
van. 1899.„okt |7-én tariott képviselőtestületi 
gyülésen~~T\emény Simonnak oly feltétel mel
lett adták ki a kézimuukatanilast, (mint ma
gán vállalat Sic vet ha i, ha télen a tatiacsle-
lem fűtéséről," hol a gyermekeket tahjtják, 
gondoskodj . Most felvetik ezen kérdéseket: 
Kinek a fajából tüzelnek^- Mennyi fát vitet-
telt Kemény oda, vagy egyáltalában vitetett-e 
oda? Ha nem, kit károsított megy Eddig 
azon nézet uralkodik, hogy azon teltételnek 
nem felelt meg. A vizsgálat eredményétől 
teszik függővé a megtorló lépéseket esetleg. A 
vizsgálat befejezése .után lepnek lel kártérí
tési perrel. Az is kérdés, hogy 1899. óta 
nem • károsították meg a hitközséget máig 
és mennyivel? Ne engedjék a vizsgálatot ad 
graecaskalendes, hanem sürgetni kell ezen 
ominosns ügy befejezését. + 

Visszavont bérlet. Gról Erdődy Sándor 
a körtvélyesi és balozsai birtokot, előttünk 
ismeretlen okból, nem adta ki a legtöbbet 
ígérőnek Rruckner Ignácnak bérbe, mint la
punk egyik Számában jeleztük, hanem to
vábbra is házi'ax kezelik. Karolyházál kivette 
Töplcr Károly 12 évre. 

Tapolcáról. A kereskedelemügyi minisz
ter a tapolcai eddigi két országos vásáron 
kívül a község állal tetszés szerint válasz
tandó hónapok első keddjére további két 
országos állatvasári engedélyezett. Azt is haj
landó megengedni, hogy Tapolca község ké
relmére a község decemberi országos állatvá
sárját valamely más, alkalmasabb időpontra 
Helyezze egyszersmindenkorra. 

Tilos a verés 1 A tanítók fegyelmi jog
körében nagyenlekii határozatot hozott A na
pokban a Kúria. L T magyar-csanádi tanító 
egy hét éves Imi. aki az osztályában rendet
lenkedett, lefektetett a székre, és egy nád-

Tp*álcával háromszor alaposan ráhúzott A kis 
fiu édesanyja az orvoshoz vitte, aki két napi 
gyógyulást kívánó könnyű testi sértést szen
vedett. Erre az anya .oiinvu testi sértés vét
sége miatt följelentette - lanitót, akit a makói 
járásbíróság harminc korom pénzbüntetésre 
ítélt A szegedi törvényszék megsemmisítette 
a járásbíróság ítéletét és a tanítót fölmentette 
mert >a kőnnyü testi sértést házi fegyelmi 
joga gyakorlása közben követte el s ez a 
cselekménye büntetés alá nem esik.. 

A koronaügyész a jogegység érdekében 
pör orvoslattal fordult a Kúriához és a leg
felsőbb bíróság kimondotta, hogy a törvény
szék megsértette a törvényt, amikor a vád
lottat fölmentette. 

Kimondotta a Kúria, hogy a tanítót 
növendékeivel szemben bizonyosan fegyelmi 
jogkör kétségtelenül megilleti s a fönnálló 
törvények és rendeletek a tanítónak ezt a 

fegyelmi hatalmát kifejezetten el is ismrike. 
Anide ez a fegyelmi jogkör, melynek tartalma 
asm azonoS i házi térelemre való jogosult
sággal, a. „Qövendékék test ine. fenyítésére 
nem terjed ki, annál kevé'shbé nem terjed ki 
a növendékeknek olyan Tiántaluiazasura, a 
mely brit teMT aúriéa' származik. A testi fenyí
ték alkalmazása ugyanis a fönnálló törvények 
es rendeletek intézkedéseibe ütközik. Nyilván-, 
való ezekből, hogy a népiskolai tanító** tá
mlására es felügyeletére Jtjfzott iskolai nciven-

'Dékeivel szemben \ ^ l i Cserjést előidéző fé
nyűek alkalmazására nem jogosult Tehát a 
bOntetötörveiiykönyv II13. szakaszának pz a, 
rendelkezése, mely szerint a házi tegyrlemre 
joeo.itoii személy állal, annak gyakorlatábar 
elkövetelt könnyű testi sértés miatt bűnlciés-
vraS—>. I.I.I. . . . ., . .A. . ; . .L . .1. . : 

a tízparancsolatot, melyben az amerikai cseled-
liga összefoglalta a cselédek minden kívánságát 
és feltételeit. A jettemzó tízparancsolat így 
hangzik : « • , . r ' 

1. A munka nem kezdődhetik reggel 
Öt óra előtt és az edéd edényeik elmosása 
után befejeződjék. 

2. Minden cselédnek naponkint két óra 
és hetenkmi két este teljesen szabad rendel
kezésére aljon. 

:l Ha a cseléd valamely klub vagy kör 
tagja akar lenni, ebben Ől senki meg ne aka
dályozhassa. 

í cseléd, na szükséges ennivalókat ő 

neK nincs helye, a népiskolai tanító által nö
vendéken elkövetett könnyű testi sértés ese
teben nem alkalmazható. 

Kivándorolnak a cigányok. A dános! 
mészárlás rita a kóborcigányokra ugyancsak* 
rájár a rud. A csendőrség folyton a sarkuk-

j ban van s a földmivelö nép, ha, egy-egy ci
gány-csapat a határban tanyát Ut, kaszára
kajlára Imueés elüti. A dunántúli vármegyék 
legtöbbje szigorú rendszabályhoz nyült az 
oláhcigányok megfékezésére. Törvényhatósági-
tag kimondták, hogy nem tűrik meg területű-' 
kön a kóbor népet .-' amint jelentkeznek, 
azonnal ki kell őket toloncolni a vármegye 
területéről Azért tehát, amint a községi elöl
járóság értesül a cigányok megérkeztéről, 
köteles azonnal értesíteni a csendórséget A 
járási fősawlgablráknak pedig meghagyták, 
hogy olálicigányokiiak semmiféle engedelmet 
ne adjanak, a cigányok bejelentését elmulasztó 
elöljáróságok ham* .-.i-ai pedig torolják meg. 
Némely vármegyében |>edig, mint Somogyban, 
% cigánynak nem szabad lovat tartani. Ezek 
az intézkedések nagy forrongást idéznek elő 
a cigányok közt. .Mert tapasztalásból tudják, 
hogy Oroszországban vannak legkevésbbé ki
téve a hatóság zaklatásának és ellenőrzésé
nek, elhatározták, hogy muszka alattvalók 
lesznek s kivándorolnak Oroszországba. Ba
ranya varmegyében már megindult a mozga
lom s a mult hónapban már az alispáni hi
vatal által kiállított szabályszerű útlevéllel 
ölvén főnyi cigánykaraván vette utjai a fehér 
cár birodalma felé. Csak azután át is bocsás
sák őket a határon. 

A J aj huszkoronásokat bevonjak 
Ezekben a, hetekben logadta a közönség uj
jongva az uj huszkomnás bankjegyek — hí
rét A lapok megírtak, hogy az uj bankó 
sokkal szebb, mint a régi. Most megint Írni 
kell az uj'bankóról: de amit most írunk róla, 
az^cgyáltalán néni dicséret. Az uj bankó 
olyan mint a frissen festett pad : vigyázni 
kell nehogy hozza múljon az ember. JJjjj ^ 
áll a dolog, hogy az uj bankók piros és kék 
festőanyaga vajmi rossz minőségű lehet Aki
nek uj huszkoronása van könnyen meggyő
ződhetik róla. Tegye h- az asztalra a bankót; 
vegye elő fehér zsebkendőjét, nedvesítse meg 
és dörzsölje hozzá, nem is tulerósen, é p p e n 

csak érintve a bankóhoz, a kendőt legott 
megfogja a piros meg a kék f e s t e k . Képzel
hető, hogy az uj hús/koronás bankó ilyenfor
mán hamarosan megkopik; egy év múlva 
már könnyen összeléveszthetővé, válik vala
mely borosüveg elázott vignettájával. Ezért 

• az osztrák magyar bank már elhatározta, hogy 
a rosszul sikerült bankjegyeket rövidesen be-, 
vonja és ujakat bocsájt ki helyettük. 

' A cseledligi tiiptranciolata. A >Cor-
riera della Sera« egyik számában közreadja 

maga készít ej é» szerzi be, ebédre vemlége-
ket hivat magához. 

5. A konyhában saját szobájába:-, vagy 
a lépcsőházban barátai, vagy liarátnöi látoga
tását fogadhatja. 

6. Az uraságnak, nincs joga a cselédet 
ilyenkor zavarni. 

7. Ha a konyhában látogató van ak
kor az uraságnak várni kell, míg a látogató 
távozik. 

8. A cselédeket tegezni és csak kereszt
nevén szólítani nem lehel; >kisassony< vagy 
»asszony« megszólítás kötelező. 

9. Ha a cselédnek gyermeke van, a nap 
két, őt megillető szabad 'órájában joga van 
ezzel foglalkozni. 

10. A hónap egy napja,, teljesen szü
netel minden házimunka és azoknf-aa urnő, 
valamint leánya Kittelesek végezni. 

Amerikában joggal tűnődnek most azon 
ki a nagyobb ur: a cseléd-e vagy az úrnője? 

Sierkesztfi finnetek. 
/' Helyben. Azt nem gátolhstjuk meg, 

hogy piszkos lelkű emberek ne szennyezzék 
be lapunkai a kezükkel. Talán égető fájdal
mat is okoz a bűnök felsorolása? Nyilvános he
lyeken bárki rendelkezésére áll. 

Azt beszélik . . . 
Azt beszélik, hogy némely ember 

még holta után is beszél két napig. 
Azt beszélik, hogy itt az >Azt be

szélik, sokat mond.. 
Azt beszélik, hogy egy hülye a 

héten kőbányára bukkant, azóta kő 
kövön nem maradhat. 

Azt beszélik, hogy sok helyen a 
málnaszörpöt is paradicsomnak nézik. 

Azt beszélik, hogy Jánosházán Pol
gár mester is van. j . — ' L 

Azt beszélik, hogy a jáuosházai 
libáknak hét vármegyében sincs párjak. 

JVzl beszélik, hogy Jánosházán a 
mult„Jjiéten mentőkért telefonáltak. 

Azt neszelik, ,hogy*".az »öcsém« a 
Balaton mellett igy sóhajtozik: 'Min
denhol jó, de legjobb otthon.' 

Azt beszélik — a jánoshazai ina
sok, — hogy a szappan lopva jó. 

Azt beszélik, hogy a jánosházai 
szegényekről a diákok gondoskodnak. 

Azt beszélik, hogy beszélni ezüst, 
hallgatni pedig csak az asszonyok 
tudnak. 

Azt beszélik, hogy akinek két 
anyósa van, az biztos, hogy a meny
országba jut. 

Azt beszélik, hogy a csipke — 
bolha. 

Azt beszélik, hogy az inga — ré
szeg ember. . 
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Gabona-árak. 
— 1908. július 23-án. — • 

Saltberger Rudolf jelenlése szerint: 
Buza 21-40 2160 korona. 
Rozs 17— 17-20 \ » 
Árpa 14— 1440 ;» 
Bab 14— » " 
Tengeri 18" — ' "*» 

pr. 100 karrn. 
Hozatal még nagyon csekély, irányzat.szilárd. 

Ha rbeumás vagy csúzos, 

Ha f»j » feje, 

Hg bágyadtnak érzi mayát. 

Ha " u » a-lnja 

Ha gyönge, fáradt, 

Ha viszketeksége van, stb. stb. 

Használja a valódi 
Erö-sösborszeszt, 
mely még számos egyébb bajnál Is, mint kát-, derék 
tatát, tsurás, sitggttae, caontlá|áa, u a . J s 7 f i r 

togféláa, atb. t legjobb s legblstosabb etaUlSZer. 
Saphato mindenütt: 

korona, 1- korona éa 40 fillérét üvegekben. — 
Poatáa, 3 nagy, vagy • köiép üveg I korért bér
mentve szállíttatik utánvéttel, vagy a pénz előtétet 

JMküidéte .Ián. 

Készitő S (ődárttsitö~ . 

Kosmos laboratórium Győr. 
= Kapható miudeiiQit "S^SSS 

J Á N O S H Á Z Á N : 

= Singer Sándor = 
fói' lanisitónál . 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Értesítés. 
Tisztelettel értesíteni a n. é. kö

zönséget, hogy helyben, egy a mai kur 
igényéinek megfelelő 

ipesz m ű h e l y t 
rendeztem be. 

Készítek mindenféle uri-, n6l7 és 
gyermek cipOt, úgyszintén javítások is 
a legmérsékeltebb árak mellett elfogad
tatnak. - ' 

Vidéki megrendelések gyorsan és 
_Pjintosan_^8zközö^UM™^ 

Tisztelettel: B R A U N J A K A B 
Jánoshaza, Szabó kovács-J 
féle ház, Stern bőrös mell ] 

i r 

Hirdetés. 
1 t a t 

"SZABÓ LAJOS:: 
oki. gépész-kovács. 

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

állást keres. 

Cim a kiadóhivatalban. 

00 00 0 0 0 0 0 

Eredeti svéd gyártmánya 

Boltodért D J I n o l a ] -
Motorok ás tokoEobilok. 
Legolcsóbb tizem már kis 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 fűtőre ca. 3000 korona. 

Tehát a Bolinders motor ára teljesen kifizetődik az elért megtakarításban. 
Ca. 4,1/, év alatt benzinmotorral szemben, ca. 3,'/, év alatt gőzgéppel szemben. 
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Kezeléshez nem kell gépész. — Könnyen 
kicserélhető alkatrészek. — Gyors üzembehelyezés. — Robbahás nyersolajnál 
kizárva. — Csekély hfitőviz-fogyásztás. — Önműködő központi kenés. — Legjobb: 
hajtóerő bármely üzemhez. — Nyersolaj-lokomobilokat cséplőgépekkel is szállítunk. 

RefererciáVktl, ssakszer'* lelvi'ásositás. kk t l , ismertet.', 
prospektusokkal t ajánlatokkal dijmcn'es.'t t tolgilunk 

Schvarcz József és Társa, "Ti 
/BUDAPEST, V á c i - k ö r n t 26. 

Táviratcim: OSZO, Budapest. d 
.Bfedóffia. „Otthon" kávéház J M ^ Í T : 

Bővebb értesítést ad a kiadóhivatal. 

^ p é n z k ö l c s ö n ! 
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 korona, áll rendelkezésre 

1000 koronán felüli tóruBzetéssel biró köztiszt
viselőknek, katonatiszteknek és napidijasoknak 
kötelezvényre. Váltó nem kell! Megkeresésnél 
közlendő: életkor, törzsfizetés és szolgálati idó. 

Jelzálog kö lcsön^ 
földekre és jó heiy~Bh fékvó értékes bérházakra 
4°/0-os 10—ŐO évig terjedő törlesztésre. Jutalék 

utólagos. Válaszbélyeg.'""' 

Országos Hitel és kölcsönző vállalat 
P BUDAPEST, VI., Izabella-utca 67. 

2 -
Telefon: 101—28. 

«ISsjgftái Hózsa.1 
^tV.B - ' • - • - • •» . a w | 

10,000 db 
készlet. 

SKOBEA JÁNOS rózsa- és szegfü-telep tulajdonos 
ajánl direkt külországokból beszerzett óriás vi
rágú Rem. szegfűket <s nyakba nemesitettbokor-

" rózsákat. E nagy készlet miatt egy ideig 30 
••• -.— Sséaaléket engmiálynynlri 

Árjegyzék ingyen és bérmentvei 
" ' T ö b b dijjal kitüntetett nagy virágkötészetemben 

mindenféle csokrok, koszorúk mélyen leszállított 
árakon készíttetnek. — Tenyésztő telepemről 
vágott virágjaimat és begyökeresedett cserepek
ben nyih> rózsákat szegfűket, jácintokat stb. a 

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

árlappal készséggel szolgálok. 

S k o r k a J á n o s 
5 hold rózsa- és szegfű-telepe, B.-SSABVASON. 

N'yiiinalottTítnkgr&ie ?í. "könyvnyomdájában Celldömölk'. 


