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egyezés szerint közöltetnek ~ 
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Gazdasági harcok. 
- Ipar é s kereskedelem a magyar 

társadalom körében m é g mindig nem 
részesül abban a megbecsülésben, a 
melyre annyi okkal rászolgál. Nyugaton 
ipar és kereskedelem a társadalmi élet
ben is domináló szerepet visz, - mert az 
ország v e z e t ő körei jó l tudják, hogy az 
ország gazdagsága hatalma, tekintélye 
kereskedelmének fejlettségétől függ. Ná
lunk, ahol m é g mindig képtelenek, en
nek appreciálására, az ipari és keres
kedelmi foglalkozást m é g mindig nem 
tartják „uri-1 foglalkozásnak (mert hisz 
nálunk a napidíjas is urnák képzeli 
magáit, az önálló és független, nemzet

-
sitják, mintha a külföld kereskedelme 
nem tanúsítaná, hogy a Jrereskedeléih 
terén való érvényesülés csakisajtoínoly, 
céltudatos, szorgalmas és kitartó mun
kával párosult nagy műveltséggel és 
ügyességgel lehetséges függetlenül a 
felekezeti viszonyoktól. Tartsuk minden
kor szem előtt a német birodalomnak 
az ipar é s kereskedelem felvirágoztatása 
által elért nagy hatalmát és népességé
nek jólétét. A német viszonyok e te
kintetben még különösen azért is szol
gálhatnak tanúságul, mert Németország 
kedvező előfeltételek hiánya, azaz nagy
részt terméketlen vagy gyenge hozamú' 
talaja dacára, csakis a népesség kiváló 
tulajdonságainalt és ez utóbbiak kellő 

Dernburg stb. elsőrangú társadalmi sze
répét visznek, sőt ezek közül az utóbbi 
jelenleg.a kormánynak is tagja. Ez a 
szerencsétlen felfogás gátja annak is, 
hogy n á l u n k egészséges alapon nyugvó 

rugynevezett polgárosztály .fejlődjön ki 
(ezzel a kifejezéssel csak a szokásos 
felosztás kedvéért élünk és nem az 
osztályszerü tagozódás kiélesitése végett) 
és innen van, hogy nálunk ma két 
szélsőség: az arisztokrácia és a mun-
kásság a két konszolidált társadalmi 
osztály, mig ftrpolgárság, tehát a lakos
ság <2Öme, ; képtelen jelentőségének ön-
tudatúra ébredni és magának azt a 
szerepet biztosítani társadalmunkban, 
amely erényeinél fogva anny i joggal 

fenntartó nasznos hivatást betöltő ipa
rossal és kereskedővel szemben) és 
tetézik ezt a káros és' kóros elvakult-
Ságukat még felekezeti _ szempontokkal 
is, í'mintha nem éppen társadalmunk 
egyoldalú felfogása idézte volna elő azt 
a sajátszerű és csakis nálunk létező 
képtelén helyzetet, hogy a kereskedelmi 
és foképen nagyipari foglalkozást egy 
bizonyos felekezethez tartozással a/.ono-

szervezés mellett történt felhasználásá
nak, néyszerint a lakosság céltudatos
ságának, intelligenciájának, fegyelmezett
ségének, -szorgabnánasv -erélyének és 
takarékosságának köszöni nagyságát. 
Ott nemhogy lenéznék, hanem különös 
nagyrabecsülésben részesitik a kereske
delemnek és iparnak arra méltó kép
viselőit, akiknek kiválóságai, mint pél
dául egy Thyssen, Rathenau, Bálin, 

megilletné. Kereskedőinket és iparosain
kat illetné meg ezen a téren a kezde
ményezés kötelessége, mert a túlzott, 
szerénység csak az ellenfelek bátorságát——— 
fokozza. 

Nem hallgathatjuk el ehelyütt azt 
.az utóbbi években sajnosán tapasztalt 
s mindinkább fejlődő megkülönböztetést, 
amelyet az ipari körökben a saját ja
vukra, de a kereskedelmi osztály hát-

A női szépség ápolása/ 
Elbeszéli: egy Orvos. 

Folytatás és vege. 

_ _ - Melyek az árt álmatlan szépitőszerek 1 
A hosszas ideig elhúzódó tüdövész 

gyógymódját és gyógyszerét, hogy mindeddig 
nem találták fel, annak két oka van. 1-ször: 
A Koch-féle bacilus trilliárd "és gnadrilliárd 

~~ mennyiségben van bennünk, melyet elpusztí
tani nem csekély feladat. 2-szor: Amikor már 
a gyógyszerek hatása mutatkozni kezdődnék: 
akkor a szervezet a hónapokig beszedett és 
teljesen hatástalanná vált gyógyszert egészen 
megszokja, ügy vagyunk a budai keserű-vizzel 
is és minden hasonló célú házi és patikai 
gyógyszerrel, azért hát szervezetünk hámujá
nak eltávolítását segítő szerei, miként az ételt 
és ruhát, fehérneműt változtatni kell. Az ezen 
célt szolgáló, ilyen változtatandó szerek a-
többek között a következők: 1-ször korareg
gel egy poftár ivóvíz kortyonként elfogyasztva,' 
2-szor egy, vagy két deci budai, vagy igmándi 

viz, 3-szor purgó, 4-szer bobcsemege, 5-ször 
egy pohár cukrosviz, melyben 8—9 kockacu
kor legyen, ezt kortyonként kiinni, utána éh
gyomorral 20—30 diót elfogyasztani, 6-ázor 
fehér teá ivása, melynek elkészítése a követ
kező: Egy kávéskanál köménymagot, 20—25 
darab feltört dióval együtt kávédarálóval meg
őrölni, egy-két deciliter tejben negyedóráig 
főzni, azt mindenestől kortyonként kiinni (Ezt 
a .Magyarország, f. évi április 4-iki számá
ban .Minként lehetünk hosszuéletüek. cimü 
fej ezetben egész részletesen megírtam.) 7-szer 
a savóivás, 8-szor a cibere-leves, 9-szer a 
köttes-étel fogyasztása. Ezekről, később írok. 

Ezek az igazi ártalmatlan női szépitő
szerek, melyeket, ha a hölgyek rendszeresen, 
felváltva használnak, akkor ezzel együtt te
mérdek kellemetlen érzéstől, hosszas beteg
ségtől és fájdalomtól óvják meg magukat Ez 
a női szépség és báj ápolásának alfája és 
ómegája, nem pedig a lassú, de biztosan 
gyilkoló, az arcot idővel eléktelenítő, veszedel
mes- betegséget előidéző külföldi drága, egytől-
egyig mind mérget tartalmazó szépitőszerek:"' 

Miért veszedelmes a hajfestés T 
Egy budapesti úrhölgy jó ismerősöm, a 

nála korán jelentkező ősr hajszálakat napon- . 
kínt a küllőidről hozatott festőszer használata 
által tüntette el, és pedig csupa hiúságból, 
'hogy ezzel is emelje szépségét, s az ifjúságá
nak letűnésére figyelmeztető nyomokat eltá
volítsa. Hasonlóképpen cselekedett férje is. 
Néhány év múlva a festőszer használásának 
eredménye az lett, hogy mindkettőnél nagy
mérvű fejszakgatás, majd súlyos idegesség ál
lott elő, emely ellen évenkint külföldi fürdők
ben kerestek orvoslást Ez igy tartott *tt 
esztendeig. Az orvosok sokáig nem találták 
ki a betegség okát, mert hiszen sem a férfi, 
sem a nő az orvosok előtt a betegségnek jól 
sejtett okát nem derítették fel. A sok ezresbe 
kerülő fürdőzés és gyógyszer a bajt nem 
szüntette meg. j - —! 

Történt egy izben, hogy a hölgy Karlsbad-
ban több fürdő vendéggel és férjével együtt 
kirándulást tett a hegyek közé. A séta alatt 
zápor keletkezett, mely az egész társasagot '" 
egész a bőrig áztatta. A vihar elmnlt,a szép 
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rányára szívesen alkalmaznak, érté-
X kesébbnek és előkelőbbnek jelezvén a 

termelő ipart & forgalmat közvetítő ke
reskedelemnél. A kereskedelmi és ipari 
érdekképviseletnek már többször pana
szolt túlságos széttagoltsága mellett csak 
a közös ellenfelek" malmára hajtanok a 
vizet, ha még magunk között is akár
melyikünk rovására törekedünk a saját 
tekintélyünket öregbíteni.. 

Nagyon természetes, hogy mi nem 
az osztályellentétek fokozását, • hanem 

hol sem akadtak a nyomára. Évek óta állott 
a hitelszövetkezet élén Hromatlca és feltétle
nül becsületes embernek hitték;-Á befizetett 
részjegyek meghaladták a százezer koronát, 
a belétek pedig 800.OK) koronánál is többre 
növekedtek. A fatólagos rovancsolásnál kitűnt, 
hogy Hromatka jelentékeny összeget vett ki 
a pénztárból és fedezetül — értéktelen MfUoV 
hat helyezett el. 

A Mercur hitel- és takarékszövetkezet 
4 és fél, sót 5 százalékos kamatot fizetett a 
betétek után és ezt a magas kamatot Hro
matka olyképen akarta érthetővé tenni az 
igazgatóság előtt, hogy ingatlanokkal spekulált 

pénztárakat, amelyeknél oly igazgatók vannak, 
1 akikre a nép ujjával mutat reá: nini ezek 

voltak ám a .rovott raultuak.< Az ily rovott 
multu spekulál, majd ismét spekulál, öt-hat 
pénzintézetnél is vesz igénybe 100—200 ezer 
korona kölcsönt egész konsorünm segélyével, 
míg végre egy spekulációja nem sikerül, 
csődbe kerül. Mit lehet elvenni egy oly bank-
directortól a bukás után, ha egy talpalattnyi 
föld nincs a nevén, egy korona értékű nincs 
a nevén ? Még visszatérünk erre.. 

.1. V • :• •• Dr. 

elienkezőleglThemzet egyesitését^váríuk 
a kereskedők és iparosok önérzetes fel
lépésétől. Az egységes magyar társada
lom hiánya kútforrása nemcsak számta
lan társadalmi bajnak, hanem politikai 
és gazdasági elmaradottságunknak .is, 
mert a mái osztályellentétek kizárják az 
egyöntetű eljárást, holott csakis ilyen 
módon lennénk képeset külső ellen
felünkkel, vagyis inkább versenytársunk
kal szemben győzelemhez jutni! 

Sikkasztó bankigazgató. 
Bécs, jul. A »Mercur« általános hitel

szövetkezet és takarékegylet, amely ma csődöt 
kért önmaga ellen, a rendőrségen feljelentést 
tett, hogy Hromatka Nándor nagy sikkasztá
sok elkövetése után eltűnt A rendőrség azon
ban meyinditptta a nyomozást és ugyanakkor 

s ezen a" címen nagy nyeremenyekefmutatott 
ki. A tartalékalap. 200.000 koronát tesz ki. 
Hozzávetőleg 700.000 koronára becsülik azt 
az összeget, amelyet Hromatlca elsikkasztott. 
A csőd következtében a betevők egész meg
takarított vagyonukat elvesztették,, mert a 
passzívak még a tartalékalapot is fülemész
tik s közel 3 millióra rúgnak. A sikkasztó 
igazgató 55 éves özvegy ember, gyermekei 
nincsenek. 

A Vasvármegyéből vettük át ezen nagy 
sikkasztásról szóló hírt, hogy a közönség ta-

(nuljon és legyen óvatos a takarékpénztára* 
megválasztásánál. 

Mi eleget foglalkozunk az oly takarék
pénztárakkal, amelyekben oly igazgatók ülnek, 
akik ma becsületes embernek mutatják ma
gukat, de valójában hírhedt csalók. Mi készí
tettük elő a talaját egy hitelszövetkezeireJ^ségünket, hogy az előfizetést megújítani s az 
amely a gazdákból alakult, a gazdákért, a 
gazdáknah. A nép belátja, hogy mi csak az 
6 javára dolgozunk, mert az a hitelszövetke
zet máF szépen virágzásnak indul. Itt volt a 

Heti krónika. 
A balatoni vasút megnyitása. Csü

törtökön, július hó 8-án nyitotta meg Szte-
rényí József államtitkár Kossuth Ferenc ke-
kereskedelmi miniszter nevében nagy ünnep
ségek közt az újonnan épült balatoni vasút 
vonalát Valósápos diadalmenet volt a vonal 
utja Szabadbottyántól kezdve^- minden-állomás 
ízlésesen volt feldíszítve, a vonal menü-lakos
ság ünneppé avatta azon napoC Azon vasút 
csak azon vidék érdekét fogja 'rszolgalni, a 
vasmegyei ember nem mehet arra Bpestre, 
mivel nincs az innét Tapolcán induló vonal
nak még összeköttetése sem. 

Kérelem. Az uj- évnegyed alkalmából 
lapunk kiadóhivatala tisztelettel kéri közön

esetleges hátralékokat beküldeni szíveskedjék. 
Visszaküldött alapszabályok. A bel

ügyminiszter tegnap módosítás végett vissza-
kflldte a^jánoaházai iparoskör alapszabályait 

' a. hitelszövetkezet vezetősége is hozzálátott a 
könyvek átvizsgálásához és már eddig is nagy 
hiányokat derített ki. Hromatka Nándort jun. 
29-én látták utoljára Béesben. Tegnap'égy 
barátja: leve1et~kapott-tőtr, amelyben azt írja, 

.hogy a halálba menekül. Valószínűleg el is 
K ö v e t t e az öngyilkosságot, mert eddigelé se-

Bosenberg-, az Ddvardy-bankja; elég legyen 
ezekből. 

Nem egyszer bizonyítottuk be, hogy az 
oly takarékpénztárak, amelyek kezdetben ma
gas osztalékot adnak, magaa Irama Int fi>et-
nek a betétek után, azok nem megbízhatók. 
Kerüljék mint a bünbarlangot az oly takarék

hölgy bájos hófehér arca fekete, bogárszinü 
sötét haja pedig hófehérré változott Bendki-
vül elrestelte a szép hölgy magát, nem is 
sejtette, hogy az időjárás árulója is lehet, s 
azóta sohasem festette egyik sem a haját 
Mindkettőnél ? betegség néhány év múlva 
alábbhagyott, de még most sem teljesen 
egészségesek, mert az évek hosszú során át 
a testben lassankint lerakodott különiéle mér
gektől a szervezet egyhamar megszabadulni 
aem képes, különösen akkor, amikor már 
pusztító hatását az ideg- és csontrendszerben 
már megtette. 

Hány szerencsétlen nő került már ha
sonló dolgok miatt az elmegyógyintézetbe, 
azért, mert a külföldi, lelketlen szépitőszer-
kufárok áldozata lett ' __-

. Helyik, a jö szappan ? 
!,. Negyedik szépitőszer a lefekvéselőtti 

rendszeres mosakodás, az egész fürdés, öblí
tés, amikor semminemű pipere szappannal, 
hanem a magyar gyártmányú legtermészete
sebb növényi kókusz-szappannal kell az egész 
testet lemosni, ez a legártalmatlanabb, leg
finomabb, és mégis legolcsóbb szappan, csak 
itt is mindig hazai gyártmányt kell kérni, 
mert a magyar szappangyárosoknak lelkületük 
korántsem oly romlott, hogy több haszonért 

a fogyasztó nagyközönség számára a szappanba 
veszedelmes keveréket tegyenek, melytől a 
rögtöni hatás sokkal szembetűnőbb, mint a 
magyar gyártmánynál, de későbben az arc
nak rútságát, ráncosságát és folytonos vedlé-
sét idézi elő. De meg az a tudat, hogy valaki 
bevásárláskor honfitársának sorsán lendített' 
vele a családapának a megélhetés gondjait 
oszlatja el, nemcsak lelki, hanem az érzelmi 
világból kiinduló metaztázis folytán testi szép
séget is idéz elő, melynek magyarázata abban 
rejlik, hogy ha a pazarló nem is tudja, de 
lelkiiurdalások közepette sejti azt, hogy a 
pénzt külföldi cikkekre elvesztegetni nem 
egyébb, mint gyengébb kiadású hazaárulás 
vagyis hazafiság elleni bűn, mert bár kozvel-i 
lenül nem, de közvetve mégis honfitársaink
nak lassú gyilkolása, tönkretevése, koldusbotra 
juttatása, Amerikába kiűzése. 

A kókusz-szappan hatása bámulatos, kü
lönösen akkor, ha vele a testnek összehajló, 
egymásra boruló részeit pl. a hónaljtáját stb. 
mindenütt a legalaposabban megmossuk, mert 
jegyezzék meg hölgyeim, hogy enélküi a mo
sakodás csak annyit használ, mint mikor va
laki a szobának azt a kellő közepét söpri ki, 
melyről f a példabeszéd azt mondja, hogy: 
• ahil a papok táticoinak«. 

A táviratfeladás telefonon. A keres
kedelemügyi miniszter, rendeletet adott, ki, -
melynek értelmében ezentúl távíró hivatalok 
a telefonon más, mint magyar nyelvű táv
iratot nem fogadhatnak el. 

Helyreigazítás. Az elmúlt héten a Casinó 
táncmulatságon jelen volt hölgyek névsorából 
tévedésből kimaradt Hidy Gyöngyike (Nemes-
Szalók) neve, amit most készséggel helyre
igazítunk. 

Tanügyi mizéria Keleden. Leírtuk már 
egyszer azon botrányos állapotot, ami Kele
den van a gyermekek iskoláztatása miatt 
Mivel ott nincs iskola, ezért kényszerítve van
nak a tanköteles gyermekek a szomszédos 
zalamegyei községbe Z.-Erdődre menni, amely 
onnét egy órányira van. Leírtuk, hogy mily 
hiányos az oktatás ott, mivel télen, hóban, 
esőben, zivatarban, szélben viharban a gyer
mekét a szülő nem engedi az iskolába, a ta
nító pedig Z.-Erdődön elég humánus és ezt 
nem veszi szigorúan,, mert van belátása. A 
sok, felirat, leirat, kérvény, utasítás és rende
lét már kötetekre rag az iskola miatt, azért 
ma sincs iskola Keleden. A tanfelügyelő szi-
goruabban vehetné a kelédi mizériákat Kele
den a legtöbb tanköteles gyermek cselédek-
tól kerül ki, ezért csodálkozásunknak kell 

kifejezést adni, hogy az ottani nagybirtokos
nak Krása Manónak, nem esik meg a szive 
télen, engedi csikorgó hidegben áz ő cseléd
jeinek a gyermekeit Z.-Erdődre menni, mert 
még kocsit sem ad, amelyen átvinnék ő k e t 
Tudomásunkkal ezen birtokos a falu végén 
egyes lakó házakat építtetett spekulációra, 
melyek azonban máig is a tulajdonát képezik 
és Ih-espn állanak. Salán annak a Krása Manó-
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nak, mint nagybirtokosnak nagy kára lenne, 
ha egy oly épületet iskolának alakíttatna át? 
Hisz az ő cselédjeinek a gyermeke járna oda. 
Ezzel á téttel a tanügynek tenne hasznos szol-
gálatot és a kultur min'istér meg is kö;zönné. 
Ha nagyságos urnák hivatja magát, mutassa meg 
szivének nemességét és jótékonyságának nagy
ságát, akkor megérdemlené azt a cimet. Dgy 
látszik!* ez .hiányzik nála. "Vegyen^péTdáPá 
hetyei Nagy Sándortól, aki mult évben épít
tetett E.-Hetyén a r. k. növendékeknek egy 
szép modern iskolát. Nagy Sándornak senki 
sem fogja mondani, hogy nem jótékony, nincs 
neki nemes szive. Nagy Sándor nem is pöffesz-

Magyari Kossá Sándor, Nóvák Pál, Oswald 
István, Rosner Dezső, Salzberger Ernő, Stern 
Jenő, Stern Imre, Soós Ferenc, Szabó Károly 
3—3 itor., dr. Bartha Félix (Újvidék), Benyó 
Ferenc, Boglár Géza (Szombathely),, Egressy 
Ferenc, dr. Engel Sándorné (NémVtujvárX 
Fischer József, dr. Götzl Gyula, Gróf Lajos, 
Hirschler Sándorné .--(Pállá), Kovács Henrik, 
JásővszTi^GyöVgy^^ Ttechnitzer 
Zsigmond, Róth Gyula (Káld), Ro»ner József, 
Salzberger Mór, Schlesinger Rudolf, Steinef 
Samu (Dénesd), Vidder Fülöp (Megyer) 2—2 
kor., Fischer_ Mór, Magdics Rudolf, Tóth 
Etuska 1—fkorona, A felűlfizetéiek összege. 

Horváth József jánosházai földmives vasárnap 
a veszprémmegyei Nagyszőllősre mentek bú
csúra, ahol olyan jól mulattak, hogy csak 
kedden reggél gondoltak arra, hogy hazafelé 
kellene menni. Útközben Nagy- és Kisszőllös 
között Pusztai János odaadta revolverét Hor
vát Józsefnek, hogy a kilőtt patronokat szedje 
ki belőle. Horváth József azonban olyan ügyet
lenül bánt a revolverrel, hogy az elsült é s 
a golyó Pusztai János vállába fúródva, súlyos 
sérülést okozott. Az esetről jelentést tettek a 
devecseri szolgabírósághoz, ahonnan Huszár 
József főszolgabíró szállt ki a járásorvos kisé-
retéhen a hfllys7iné>p a vi7sgáiat^mpgpjtéy 

-Jtedő. — Ott :vaTTBögőlén groTBattyánt Ervin 
iskolája, ott- első sorban a sz§gétiy gyerme
keket veszik fe|. Különös, dé nagyon különös, 
az ts, hogy a megye-gyüléseken nem egyszer 

-interpelláltak^gröf Battyány E . iskolája miatt, 
de a kelédi mizéria miatt .soha. 

Vizsgálat egy takarékpénztár ellen. 
ÖStSbeTTsikkasztott egy bankdirektor, Aradon 
az ügyészség vizsgálatot rendelt el ugyancsak 

_egy bankdirektor-ellen. A nép hiába hiszékt 
néha olyan butának mutatja magát, hogy in
kább annak a szavára-hallgat, aki a hálójába 
akarja keriteni, mint annak, aki a fenyegető 
veszélyre figyelmezteti. A fővárosi lapokban 
a következőkel olvashattuk: Az aradi ügyész
séghez feljelentés érkezett, hogy az aradi hi
telbank és takarékpénztár r.-t. merlegei hami
sak, s' hogy -a könyvekben valótlan tételek 
állanak. Az ügyészség megbízta a rendőrséget 
a vizsgálattal é s a rendőrség kihallgatta a 
könyvszakértőket, akik megállapították, hogy 

-a bank üzleti könyveiben rendetlenségek van
nak. A rendőrség lefoglalta a könyveket és 
ujabban kiadta a szakértőknek, hogy 15 nap 
alatt készítsék el részletes jelentéseket A 
rendőrség a vizsgálatot öt évre visszamenőleg 
folytatja. A kihallgatott bankigazgató, Szántó 
Izidor, azt vallotta, hogy a szabálytalanságok
ról semmit sem tud. — Az- aradi hitelbank 
és takarékpénztár 1907-ben alakalt százezer 
korona alaptőkével. Az aradi piacon nem igen 
boldogult az intézet, mert a mult évi első 
mérleg szerint a betétek összege 14-483 kor. 
volt s a viszleszámitolás 23883 korona, az 
első csonka üzleti év nyeresége pedig 1340 
koronára rúgott Az intézet vezetője Szántó 
Izor, igazgatósági tagok: Győrffy Árpád báró, 
dr. -Bartha Ferenc, Wolf Aladár Béla, Kalmár 
Nándor, Grünwald József, Zimmerman Károly, 
K. Tóth János. — Aradon széltében-hosazá-
ban beszélik, hogy ennél az intézetnél, amely
nek az aradi pénzpiacon egyáltalában semmi
féle jelentősége nem volt, szabálytalanságok 
és törvénybe ütköző cselekedetek történtek s 
hogy eddig nem került bíróság elé a dolog, 
az csak onnan magyarázható, hogy nem akadt 
senki, aki a bíróság figyelmét felhívta volna 
azokra az üzelmek re, amelyek az intézetnél 
történtek. 

' Köszönetnyi lvánítás . Mindazoknak, akik 
a Casinóban június 19-én tartott táncmulat
ság sikerét akár anyagilag, akár erkölcsileg 
elősegítették, ezúton mond köszönetet a ren
dezőség. Felülfizettek: Krása Manó (Keled), 
Magyart Kóssa Gusztáv 10—10 kor, Berger 
Károly (Tapolca), Salzberger Pálrré, Zollner 
Béla 4—4 kor., Badics István (Zala-Erdőd), 
Hirschler Sándor, Kohn Károly, Kohn Sándor, 

117 koronát tesz ki. 
A pusztalánci tejgazdasági szakiskola 

ifjúsága Nagys. Gzeglédy Tivadar, Dr. Maróthy 
László és Mását Mihály urak védnöksége alatt 
t évi július hó 10-én, a tanuló-ifjúság segély
egylete javára, az Erzsébet-ligetben, zártkörű 

Jáncmulatságot rendezett, melyre kívül címzett 
urat és b. családját tisztelettel meghívja a 
rendezőség. Belépő-dij: személyjegy 1 K 50 

Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a szak
iskola helyiségében fog megtartatni. 

Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók 
é s gazdasági tanítónők számára." A fóld-
mivelésügyi miniszter a kisebb^foküzatu gaz
dasági népiskolákon a gazdasági Jtárgyak ta
nítására hivatott népiskolai tanítók, illetve 
tanítónők gazdasági kiképezése céljából juljus 
19-töl bezárólag augusztus 14-ig az adai, 
algyógyi, békéscsabai, breznóbányai,^sikszere-
dai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, karcagi, 
komáromi, lugosi, pápai, rimaszombati, somogy-
szentimrei, szilágysomlyói és szabadkai föld-

mivesiskolákon 20—20, összesen 300 néptanító, 
a kecskeméti földmivesiskolákon pedig 20 
gazdasági tanítónő részére mezőgazdasági 
tanfolyamot rendez. A tanfolyamra tényleg 
alkalmaztatásban levő oly néptanítók (tanító
nők) vétetnek fel, kik mezőgazdasági tanfolya
mon még nem vettek részt. A tanfolyamokra 
felvétetni kivánó egyének ez^iránt illetékes 
tanfelügyelőségüknél tartoznak kellő időben 
jelentkezni. A tanfelügyelők a folyamodók 
névsorát a vallás és közoktatásügyi miniszter
hez terjesztik fel, a felvétel pedig a nevezett 
miniszter kijelölése alapján fog történni. 

A posta köréből. A kereskedelmi m. 
kir. minister felhívja a hazai cégeket, hogy a 
külföldi konzuli hivatalokhoz kereskedelmi 
ügyekben intézett tudakozódásoknál a válasz 
bérmentesítésére csakis minden postahivatal
nál darabonként 28 fillérért beszerezhető 
nemzetközi válaszdij szelvényeket mellékelje
nek, melyek a legtöbb európai és igen sok 
tengerentúli államban való forgalomban is 
érvényesek s ne belföldi levéljegyeket, melyek 
a külföldön csak nehezen értékesíthetők. Ezen 
válaszdij-szel vények nemcsak ily válasz-
bérmentesítési célokra, hanem kisebb össze
geknek a konzoli hivatalokhoz juttatására is 
felhasználhatók. Ez alkalommal a hazai cégek 
figyelmét arra is felhívjak, hogy a konzoli, 
hivatalokhoz intézendő irataikat helyesen 
bérmentesítsék, nehogy ezen hivataloknak 
büntetési portó kiadásokat okozzanak, melyekre 
ezeknek nincsen fedezetük. 

' fltHiiltlsntál ÉHffTittl P - T — ' - ' János, 
Pusztai Ferenc jánosh. ácsmester 19 éves fia és 

y • ' . . . " 

végett és megállapította, hogy Pusztai János 
véletlen balesetnek esett áldozatul. 

Elejtett beszédek. 
A. Na pajtás, mit beszél a láma? 
B. Kérlek, ne kérdezz, mert a szemérem

érzete nem ^engedi, hogy elmondjam. 
- AÍ Persze, igy csigázod fel a kíváncsi

ságomat! . — -
B. Nem pajtás, hidd el fáj a szivem, 

vérzik, mert a világ rosz. Hamar pálcát tör 
még ártatlan felett is, sajnálok egy [szegény 
teremtést. . fj.V. 

A. Mi történt? - , .-- _ - ~ 
. _B. Ne zaklass annyit, hát elmondom. 

Kérlek, egy pöffeszkedő üres fráter, aki mint 
talpnyaló ismeretes s sikkasztó, kényszeritette 
a feleségét, hogy a szomszéd községbe lakó 
urasághoz, járjon kenyeret enni. . • 

A. Lehetetlen. Hisz egy önérzetes nap
számos is azt mondja: »míg ép kezem és lá-
bom van, a kenyeret én keresem, az asszony 
gondja legyen a háztartás, meg a család, de 
ne kószáljon vidékre. Bármennyire bízóin is 
benne, de a világnak- rossz a szája,* Rewéuy-

I lem minden tisztességes ember megveti azt a 
pöffeszkedőt? Hát mi történt azzal a szegény 
asszonynyal? 

- B. Itt á bibi. .Az a szegény asszony, 
most hetekig elmaradt a saját tűzhelyétől, a 
gyermekei a legpiszkosabbak, a legelhanya-
goltabbak lettek. Ha az utcán egy piszkos 
gyermeket látnak, azt a szállóigét használják 
reá, .olyan piszkos mint azé a pöffeszkedne*. 
Ez a fülébe jutott, most búskomor lett A 
közönség kerülte, szemrehányással illette, hogy 
gondozza a gyermekeit de ne járjon a szom
széd földesúrhoz — mulatni. . . 

A. Mi lett a vége? 
B. Elbujdosott messze vidékre, ahol a 

narancs és citrom virul, már kő sem matatja 
a helyét A közönség elüldözte innét. 

A. Okosan tette. Ez jó lecke volt az 
urának. Tüske. 

3000 arany-dublé lánc tel
jesen ingyen. ^ 

- Az újonnan készült arany-dublé 
láncainknak reklámot akarunk csinálni, 
az ¡11. katalógusunkat pedig terjeszteni. 

Aki beküld 1 koronát (bélyegek
ben is) annak azonnal küldünk egy finom 

arany-dublé láncol utánvéttel 

1 * 7 0 
Kivitel 

S. SCHWARZ. 
Hormay-ucca 5. -66. Ylea fVO. 
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Hirdetések felvétetnek Jánosháza és Vidéke kiadóhivatalában. 

Stock-Cognac Medicinal 
szavatolt valódi borpárlat 

C A M I S é s S T O C K 
gőzpároló télepéből 

E BARCOLA. E 
Egyedüli Cognac-gőz jőzöde állandó 

hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 
Kapható Jánosházán: 
minden jobb üzletben. 

i — f — ~ 1 

Á l l a n d ó nagy raktárt tartok ép í tkezés i c é 

lokra é s bármi lyen cement m u n k á h o z a leg

jobb h í r n é v n e k ö r v e n d ő , k i t ű n ő m i n ő s é g ű 

B E O C S I N I P o r t l a n d 
& R o m á n c e m e n t b ő l 
valamint s z á n t ó f ö l d e k , kaszá lók é s s z ő l ő h e g y e k 

jó karbán tartásához 

— Sznpferioszfát Mntrágyáf= 
„Hungária" védjegygyei. 

SINGER SÁNDOR Jánosháza 

csak 

Subadalm. Baka-
ü l t term ésretes 
T l r l i l t« lc i«rtp . 

Saját érdekéftei» -

B o h n - f é l c n 3 S ' - — és zsombolyai 
..nsprepet fogadjon el é s utas í t son vissza 
más silány minőségű cserepet, mert 

csak a B o h n f e l e 
cserép jutányos, szép és szakszerű 

~ • ledöanyag. 

Tessék Miattit és ârlegygéiet tenir 

Bohn-cseréi?gyâr 
. Zsombolyán. 

Egész éven át J£& raktár, HM választéki 
mindennemű kész férfi és gyermekruhákban. 

Hova, hova pajtás oly sietve?? Megyek Cseh Kálmán és fia 

kész férfi és gyermekruha nagyáruházába!! Miért éppen oda?? Mert ott 

nagy választékban talál bárki Ízléses férfi és gyermekruhákat, már 2 

koronától feljebb minden szinben, minden nagyságban, s a legolcsóbb 

árban. Ahol nagy figyelem fordittatik a rendelt munkára is, mert első

rendű munkások s kitüntetett szabászok vannak. Kockázat kizárva, mert 

nem tet«zésTesetén az árut, ha rendelt is visszaveszik s a pénzt is 

visszaadják. 

Kirakatunk megtekintése után meggyőződést szerezhet olcsó s Ízléses 
munkával bárki 

Tisztelettel 

te 

Jánosháza (Vasmegye.) 
Cseh Kálmán és Fia I 

=« 
ÉRTESÍTÉS. 

Van szerenecsém a n. é. közönség 
1 b. tudomására hozni, hogy Jánosházán 

a S ü m e g i - u t c á b a n a vasúti állomás 
közelében, a mai kor igényeinek meg
felelően berendezett 

kocsifényező, kárpitos 
* és mázoló műhelyt 

nyitottam. Főtörekvésem oda irányul, 
hogy a sok éven át Budapesten több 
helyen szerzett tapasztalataimmal, lel
kiismeretes és jó minőségű munkával 
az itteni megrendelőim megelégedését 
kiérdemeljem. 

Kiss Vendel 
kocsifényező és mázoló-mester 

" - v : 1 Jánosházán. 
Gabona-árak. 

—1909. julins 7-én. — 
Salzberger Rudolf jelentést szerint: - . 

Bnza 1540 00-00 korona. 
9-30 9-40 
8- 80 
9- 20 : 
800 
9 - - , 
pr. 100 kgr. 

Irányzat szilárd. . 

Rozs 
Árpa 
Zab 
Bab 
Tengeri 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerflre berendezett* könyvnyomdájában, Celldömölk. 


