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Kiadja: a .Jánosháza és Vidéke
lapkiadóvállalat.

••--^ Több mint negyven éve folyik a
kibontakozási prócessus Magyarország
és Ausztria között. Alig köttetett meg
rj^beTT a kiegyezés" a "keT állam'közt
és máris beköszöntött ezen paktum
megváltoztatásának szükségessége. U. i.
kiderült, hogy a Magyarországra rakott
béklyók oly súlyosak, hogy teljesen
meggátolják hazánk természetes fejlő
dését. Amig kisebb államok is uj életre
ébredtek, addig mi lemaradtunk a nem
zetközi versenyről
Sem politikailag,
sem közgazdaságilag nem bírjuk azt az
állást betölteni, amely,egy 20 milliónyi
népet itt Európa közepén megilletne.
Ausztria gazdagodott, ellenben mi sze
gényedtünk. A kiegyezést tehát helyes
bíteni kellene. A nagy kérdés csak az:
hogyan és mHtt ?_',•'
kiegyezésnek két része

Az aranyóra.
Irta: l e l t ü l Vilmo»..

— Okoljanak « példán, uraim — szólt
Delarue ezredes a párisi tiszti kaszinóban a
körülötte ülő katonatisztekhez, mikor Billot
kapitány izgatottan hirtll hozta a fiatal Serral
hadnagy Öngyilkosságát, aki kipattant szerelmi
botránya miatt főbelőtte magát.
. -—De különösen attól óvakodjanak —
folytatta az ezredes — hogy bajtársuk, vagy
feljebbvalójuk nejével kezdjeuek. viszonyt,
u

hatja a legszebbnek ígérkező karriert. Tudok
i erről egy nagyon szomorú történetet, ha szí
vesen hallgatják, elmondom.
Mindenütt helyeslés hangzott fel szavaira
és az ezredes belekezdett elbeszélésébe:
A boldogtalan emlékű ezernyolcszázhetvenegyben volt. A hetedik hadtestet Caurcellés körül központosították s a törzs M. tá
bornokkal az élén s faluban volt elszállásolva.
A második huszárezredben szolgáltam akkor

Megjelenik minden szombaton.
Nyilttór sora 40 fillér. Hirdetések meg
egyezés szerint közöltetnek.

van: a politikai és a közgazdasági. A remények is. A koalició magyar nyelvű
harc a két ország között eddig inkább hadsereggel ment a csatába és aztán '
az első, mint a második körül folyt. még a század nyelvről is kényjelen volt
Függetlenség, önállóság, — bizony szép lemondani. Valljuk be őszintén, hogy
szjwak,_nemes _^rekyést képviselnek, gyengék vagyunk. Ne ámítsuk magúncsakhogy, valljuk meg őszintén, Magyar kat. Ne tegyük bolonddá népünket; —.
ország gyengének mutatkozott ennek ne keltsünk olyan \ágyakat, amelyek
kivivására. Fabriczius ezredes szelleme nek megfelelni nem tudunk. .
—
kisért ma is a , képviselőházban: •—
Csináljunk reális politikát. Halad
minden pillanatban készek lehetünk egy junk fokról-fokra. Vessük magunkat
erőszakos kormány uralmára. Elnapo teljes erővel a közgazdasági kérdésekre,
lás, feloszlatás, uj választás: igy fest s az ezekkel összefüggő problémák meg
parlamentáris kormányformánk. Ma is oldására. Teremtsünk jólétet az ország
ott_sagyunk, ahol voltunk^ajiag^bi- ban, erősítsük iparunkat, kereskedel
münket. Vagyonosodjunk. Mi kell eh
zonytalanság előestélyén. ...
• Midón ezen érzelmek fogják el hez ? A feltételek megvannak. Hazánk
valónkat, töprengve hazánk balsorsán, gazdag ósterményékben Ma már van
önkéntelenül is arra a következtetésre elég szakképzett munkásunk is. Ami
jutunk, hogy aligha jó uton haladtunk hiányzik, az a tőke. Tőkét azonban
eddig. Azt az erőt, amellyel birunk, mindig lehet keresni utánjárással szolid
vállalatokhoz. A vállalkozási szellemet
mintha nem jól alkalmaztuk volna.
Látjuk, mint szállanak alá még a tehát éleszteni kell és adjunk ennek

Az ország jövője.

A.67-as

A lap szellemi részét illető Közlemények éa
előfizetések a szerkesztőséghez iutézendők.

mint fiatal hadnagy s ngyanez ezred kapi
A hatalmas, ódon épület e részében ter
tánya volt Pierre Delanes, akit a habom ese mészetesen mozgalmas élet pezsgett.
tén M. tábornok mellé rendeltek ki hadsegéd
Majdnem minden pillanatban ordenánc
nek. Gyönyörű^ szál ember volt és fényes vágtatott ki vagy be a kapón és a tábornok
katonai tehetség. 11a már bizonyosan tábor előszobája maga is táborhelyhez hasonlított,
nok volna, ha nem vitte kísértésbe a szere hol a főbb tisztek napjában többször tanács
lem Ördöge.
kozásra ültek Osjze, inert híre járt, hogy az
M. tábornokot a hadjárat egész addigi ellenséges haderő kOzel jár és a poroszok
tartama alatt mindenüvé elkísérte fiatal, támadása minden órában bekövetkezhetik.
csodaszép felesége. A rossz nyelvek ugyan
A kastély másik szárnyának egy első
azt beszélték, hogy a táborhokné elhatározá emeleti termében izgatottan járt fel és le a
sára, mely Öregedő és katonásan keményfér- náborridtné és t O r e l m e j ü ^ a j ^ j j ^ J ^ * N J Í Í Í
a nyüzsgő életet Több ízben megállt .az.
voltak a hadsegéd szenvedélyes lánggal égő ablaknál és nyilvánvaló roll. hogy valamit
szemei, de a férj nem látott benne mást, vár. Szemei végre felvillantak; a nyitott ka
mint a hitvesi szerelem és gyengédség önfel pun át tájékzó paripán bevágtatott Delannes,
áldozását, mely még a háború ezer borzalmá a főhadiszállás előtt leugrott lováról és el
val is szembeszáll uráért.
tűnt az épületben.
A tábornok mindjárt a-hadtest megérNegyedóra múlva, miután fontos jelen
> kezese után a courcellesi kastély egyik szár tését megtette a tábornoknak, Pierre Delannes
nyában rendeztetett be tűrhető lakást nejé belépett a szép asszony szobájába. Ez izga
nek, inig a főhadiszállást a kastély másik tottan kipirulva eléje sietett és karjaiba,
szárnyában helyezte el.
omlott.
;~ .
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szabad szárnyakat. Támogassuk a mun jelölt célhoz képest, a tettes egyéniségéhez
mérten ,a- bíróság dorgálást, próbárabocsátást
kát minden,téren.
vagy javító nevelést rendel el.
. ' RéfoJmálnunk kell először is ön
A dorgálás mibenlétét maga a kifejezés
magunkat. Csak gazdag államok lehet adj£ A próbabocsálásnál a biró a bűncselek
nek önállóak. Ezért félre á tulsok po mény következménye gyanánt kimondja, hogy
litikával — és elrJre az izmos karokkal. a fiatalkorú bűntettest próbaidőre szabadon
4Jwgyja. fla* próbaidő- alatt ujabb büntetendő
Dolgozzunk.

Ott
Ott
Ott
Ah,

pálmák lombia közt a szél susog,
nyilnak_a halvány lótuszok,
kél a riap, a holdba csillagok;
ott a lányszem is szebben ragyog!
;
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— S ott Van Mekka, gyöngye szép keletnek,
Hol bünt bocsátanak és bűnt felednek;
Ki egyszer ott Volt, annak Visszavágyik
Bűnben Vergődő lelke mindhalálig!

cselekményt nein követ el. s jó viseletet ta
núsít, akkor az eljárást a bűnös ellen meg
szüntetik. Djabb bűncselekmény, iszákos, er A muzulmán is hosszú útra ke).
kölcstelen életmód stb. esetén azonban javitó Ha bűne terhét már nem bírja el —'•
A fiatel bűntettesekre vonatkozó uj bí Leveles rendelhető el, vagy fogházbüntetés És Mekka szent porában Vezekel.
szabható ki. Javitó nevelés esetén, a fiatal
rósági eljárás újévkor lépett életbe.
,-'*Az ujj. törvéüy a . magyiar társadalom korú bűnöst eddigi környezetéből teljesen ki Szép szőke lány ott messze keleten.
köztudatába eddig ismeretlen irányeszmét ki szakítják s állami intézetben vagy az igaz Itt tőled táVpl egész életem.
van-belevinni, amelynek.-alapgondolata az. ságügyminiszter által erre alkalmasnak ki Sanyargatás, lemondás és — erény!
hogy a 12—18 éves bűntetteseket büntetni jelölt más intézetben helyezik el. Ha itt egy A súlyos terhet mint Viseljem én?
nem célravezető e s z k ö z a társadalom bizton évig kifogástalanul viselkedik, hogy megjavult
ságának megóvására és a bűncselekmények nak tekinthető, ez esetbetr-fcét év elteltével, Csoda-e, ha tisztulni Vágyó lelkem
számának apasztására, hanem sokkal több a szabadonbocsátás véglegessé lesz. Ellenkező Időnként üz zarándokúira kelnem, . '•
eredményt érhetünk el akkor, amikor a jövő esetben az igazságügyminiszter elrendelheti S ami szivemben összegyűlt erény, .; •
nemzedék erkölcsi nívójának gondozására a-kísérletileg kihelyezettnek az intézetbe való Ott karjaidban leVazeklem éji 1
UEMB DÉNES.
fordítjuk, figyelmünket. Kiragadni a bűnös visszaszállítását.
A pártfogó munkásság helyét, irányát
gyermeket a züllés, és bün mocsaras levegő
jéből s azután raegjavitanir jellemét raeg- és mérvét ezek áz intézkedések önmaguktól
edzeni, ellenállóvá tenni, szóval a társadalom kijelölik. A bűnvádi eljárás alá nem- vonható
javára megmenteni: ez az a cél, amelynek 12 éven aluli gyermekeknek, ha eddigi kör
Heti
k r ó n i k a .
elérésében a társadalomnak is részt kell vennie. nyezetükben erkölcsi romlásnak^.yannak k i 
A természet maga oltotta belénk azt az téve, a pártfogó munkásság uj környezetet
A távozó íöispán. Vasvármegye főis
érzést, amely alapul szolgál a .most már rend eszközöl ki, esetleg őket a gyermekmenhely
pánja Bezerédj István, az újévkor nála tiszszerbe loglalt gyermekvédő tevékenységnek. ben helyezteti el.
telgöknek határozottan kijelentene, hogy te
Termékzetes, hogy ez a tevékenység a
kintettel a változott politikai viszonyokra leg
fennálló törvényes intézkedésekhez Fog simulni.
közelebb beadja lemondását.
Az 1910. január elsején életbelépett uj bün I
KELET.
tető lendelkezések értelmében a 12—18 év
Visssautasitott adomány Özv. Makrai
közti bűntetteseket csak a végső esetben | Tekintetével,-mely repülne szárnyal,
Józsefné gyermekei nem engedik a gyűjtés
büntetik s. ekkor is csupán fogházra ítélhetők. | Sóvárgó Vágygyal, égő szomjúsággal;
J folytatását, sőt a befolyt összeget is visszaAz esetek -többségében pedig épen a A muzulmán kelet felé tekint;
i utasították. A pénzt mi is visszaadtuk már
nevelésben és az erkölcsi átalakításban meg — Oh ismeri lelkem is e kint. .
j azoknak, akiktől kaptuk.

A fiatal bűnösök.

!

— Nos, barátom, szólt az asszony, mi
után kibontakozott a szenvedélyes ölelésekből
— mi hirt hoz'? Nézze, nekem valami nyug
talanító előérzete van . . . Remegek az ön
életéért és sokért nem adnám, ha távol vol
nánk a borzalom e helyétől . . .
— Legyen nyugodt, drágám — felelt a
kapitány. — A katona élete ilyenkor mindig
hajszálon lóg, de akinek szerencséje van, az
mindig elkerüli a bajt. Nekem pedig szeren
csém van, hiszen a világ legszebb asszonya
imádkozik értem, s igy nem eshetik bajom.
De hogy a dolog lényegéré térjek, ma, vagy

miniatűr arcképem, egy híres párisi művész
festette . . . A kép megfogja önt óvni a ve
szedelemtől.
A férfi boldogan átölelte az asszonyt és
távozni készült. Mikor megfordult, csaknem
kővé vált ijegtében. Az ajtóban mozdulatla
nul, sötét tekintettel állott a tábornok. :
1

órakor volt. Néhány óra múlva el akarták
számtani Parisba.
De a sors másképen határozott. Félóra
múlva felhangzott az általános riadó. Az
ellenség itt volt s a francia csapatok vidám
kürtszóval siettek eléjők, hogy méltókép fo
gadják.
A tábornok törzskarával egy magasla
ton állt és onnan intézte a támadást Messze
a csapatok előtt tajtékzó paripán egy magános
lovag száguldott az ellenség felé. A tisztek
bámulva nézték a bátor lovast, aki a biztos
halálba rohant. A tábornok arcán megelége-

— Távozzék szobájába — szólt ridegen
— és maradjon ott, ön fogoly.
A kapitány sarkon fordult. — Hol van az órája ? — szólt a tábor
nok, néhány lépést téve az asszony felé.
— Az órám? — hebegje -zavartan a
<«aé|»*4M8zony, miközben teKintetat^naÜtái j á £
A poroszok alig pár órányi távolságra vannak. ratta körül a szobában —
Isrám ?
A lovas, aki a golyózáporban az ellen
Most tettem jelentést a tábornoknak, aki "Ott van nála . . .
ség sorait csaknem elérte, Delannes volt
összehívta a haditanácsot és én is odakészüAztán hirtelen elhatározással bátran a Irgalmas baráti kezek megnyitották börtöne
lök. Csak megnyugtatni akartam. Később
szemébe
nézett férjének és kivágta a bor- ajtaját, lovához segítették és módot adtak
visszajövök, hogy az ütközet előtt még lát
neki a bátor meghalásra. Számtalan porosz
zasztó szót:
i '
hassam . . .
golyótól találva, holtan bukott le lováról,
Ellopta!
".
A kapitány távozni készült, míg a szép
mely szintén több sebből vérezve, vadul to
.A tábornok szó nélkül távozóit.
asszony a szivében viharzó ellentétes érzések
.
Negyedóra múlva összeült a hadi tör- vább száguldott'
hatása alatt halotthalványra vált. Heves moz vényszék. Pierre-Delannes nem tagadta a loAz ütközet négy óra hosszat tartott és
dulattal nyakához kapott és letépte arról a pást. A törvényszék nem tétovázott; a köz- ami vereségünkkel végződött
Kedvetlenül
vékony aranyláncot, melyen vagyontérő remek- séget szegélyező alacsony dombok mögött visszavonultunk, hogy csakhamar belekerül
művű óra lógott és azt odanyújtotta a fér
hadirendben állt az ellenség. A tolvajt elitél jünk abba az irtózatos csapdába, melyet,
fiúnak.
ték két évi súlyos várfogságra. Mikor szobá önök Sédan neve alatt ismernek . . .
— Legyen ez az ön amuletje — szólt jába kisérték, már közlegény volt Az ajtó
csaknem fuldokolva. Belső lapján ott van a elé szuronyos! őrt áüitottak. Ez délután két
1

:
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János, N. N., Teres Alajos 20 fillér, Kohn
Sándor 1 korpna, Nagy Ferenc -20 fillért,
melyért hálás köszönetet mond a vezetőség.
Helyreigazítás. A »kántorválasztás Já
nosházán' cimü cikkünkbe hiba csúszott be,
az iskola udvarán várakozó közönségnél az
adófizetőkről nem"' tettünk említést. Mivel
több jómódú gazda felkeresett bennünket,
tafloalaankai -hozva, hogy flk is ott xáia^
koztak a' szavazás végett, tehát ezt utólag
helyreigazítjuk. "~
Jönnek a színészek. Kiss Árpád, a
soproni kerület színigazgatója, aki jól szerve
z e t t társulatával jelenleg Körmenden tarLelőadásokat. Pénteken városunkba érkezik, A
beküldött jelentés szerint a legújabb és leg
jobb darabok kerülnek előadásra. A bemutató
előadás szombaton lesz.
Hónapos vásár. A január 5-én tartott
hónapos vásár gyéren volt látogatva. Felhaj
tás volt 560 darab, eladásra került 320. Az
árak hanyatlottak.
A gyógyászat hihetetlen módon haladt
a legutolsó évtizedekben. így például ma a
régi, kitűnő háziszer, a csukamájolaj is, uj
formában kapható, mely nemcsak hátrányai
tól visszatetsző szagától és izétől mentes,
hanem feltétlenül könnyen emészthető álla
potban nyújtja, ami hatásának erejét növeli.
És ez a .Scott-féle Emuisió., melyet minden
.gyógyszertárban árusítanak.—— -

BORBA JÓKAT, i
bőrkiütéseket, daganatokat és sebeket, ame
lyek vérszegénységből erednek és nem
akarnak gyógyulni,'a '

S c o t t - í é l e

E s a u l s l ó

szüntet meg legjobban. A legtisztább alkatrészek, amelyek
ízletes módon könnyen emészt
hető krémmé egyesittetnek a
kiváló 8 COTT-iéle eljárás

által, a

sran-nii EiöLsioi
Az Emuisió
vásárlásánál
a SCOTTféle módszer
védjegyét —
a halaszt —
, kérjük figye
lembevenni.

2. szám

Jánosháza és Vidéke

a legkiválóbbá tették es két' ségbevonhatatlan hírnevet biz
tosítottak számára ezeknél a
bajoknál.
Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér.
Kapható minden gyógytárban.

Szylveszter-est az Iparos-körten. A
legfiatalabb kör Jánosházán legszebben, ün
nepelt Sylveszter estéjén. A tagok majdnem
teljes számban jelentek meg a kör helyisé
gében. A szórakozásról gondoskodtak felolva
sással, szavalással, végül tombolával.
Eljegyzés. Dr. Szekeres Pál celldömölki
ügyvéd eljegyezte Rosenberg Margitot Cell
dömölkről.— 1

Az izr. képviselőtestület

gyűlése.

A József Kir. Herceg Szanatórium
Egyesület 1909 december 30-rán igazgatósági
ülést tartott, melyen jelen voltak: Lukács
György titkos tanácsos, egyesületi elnök, to
vábbá Bayer Bélané, rácai mási Pajzs Gynláné,
Bosányi Istvánné;, Glflck Ilona, Harsányt Je
nöné, Holvey "Tivadaroé, pándi Horváth Zsigmondné, Karlovszky Bertalanné, Streliszky
Sándorné, Székács Tivadaroé, Újhelyi Andrásné, Vikár Béláné, Vladár Hóbertné, Drexler Béla, Dr. Holló Józset és pándi Horváth
Zsigmond udvari tanács s, igazgatósági tagok
és Németh főpénztáros. Az igazgatóság ki
mondotta, hogy addig is, míg az egyesület
második gyógyitóháza: az Auguszta Szana
tórium fölépülne, a gyulai József Szanatórium
parkjában mielőbb egy 20 beteget befogadó
dependencet építtet, miután a tömegesen je
lentkező tüdőbetegeket a 100 ágygyal rendel
kező'főépület nem képes már befogadni.

Vasárnap volt a képviselőtestületnek az első'
gyűlése, amelyen már az újonnan megválasz
tott elnök: Steiner Ignác elnökölt. Napirendre
volt tűzve: 1. a számvizsgáló bizottság meg
választása; 2. a hitközségi adó elleni felszó
lamlások tárgyalása; 3. 15 hitközségi tag alá
írásával benyújtott kérvény elintézése a rend
kívüli közgyűlés összehívása végett, mivel az
önként adományozott összegeket a képviselő
testület a rendes hitközségi adóhoz csatolva,
kivetette egyes tagokra. Tekintettel arra, hogy
az uj elnök a béke jegyében kezdte meg
működését s eddig is tendkivül tapintatosan
járt el mindenkivel, nehogy a község beibékéje leldulva legyen egyelőre sem pro, sem
kontra nem szólnnk az ügyhöz.
Műkedvelői előadás. A kereskedők és
•ért nem mennek férjiez a lányoki
iparosok önképző köre által rendezett előadás Serao Matild olasz irónő egy nápolyi lapban
január 3-án várakozáson felül sikerült a Ka szomorúan konstatálja, hogy a házasságkötészinóban. A közönség kellemes meglepetésben . sek Olaszországban évről-évre ritkábbak lesz
nek. Serao Matild szerint a dologban a leá
részesült, amennyiben az Svihák cimü dara nyok a főhibásak. A leányok az ó korlátolt
bot oly egyöntetűen, szépen adták elő, hogy és naiv felfogásukkal oly különös képzeteket
mindenki
meatdHütfc^^OTfcAtfJfiifctii&ii . alkotnak, a . h 4 » f ^ . J r á n M . - i ^ f ^ < í k r j
adás után a fiatalság táncra perdült s tartott áltáléban a 1 laxasság -f<^aIwiiróT, h<
egész reggelig. Ez alkalommal felülfizetni szí den komoly embernél csak mosolyt keltenek.
vesek voltak. Magyari Kossá Gusztáv 4 kor., A 'házassági boldogság alatt azt értik, hogy
férjük állandóan az egekig fogja őket ma
Markovits Hermán 3 kor., Lövi Dávid 1 kor: gasztalni és mint Valami égi lényt dicsőíti
20 fillér, Steuer Zsigmond, Rozner József, férj a feleségét. A házasság • rajongó lányok
Rozner Dezső,- Fisser Mór, özv. Salzberger szerint csak akkor boldog, ha a férj a fold
Pálné, Kristóf István, Rödör József, Kosztl minden kincsét imádottja lábaihoz rakja.
Pál, Lnkáts József, Teveli* Sándor, Hetyei Vájjon vannak-e, még olyan leányok —
mondja Serao Matild — akik így szólnak
Géza 1—1 korona, Sikos N. 70 fill., Bakó magukban: -Nem akarok férjem mellett égi
Lajos, Horváth István, Farkas Imre, özv. királynő lenni, hanem hű társ. Nem akarok
Altsládter Ignácné, Kiss György, Ötvös L őrülten szeretett asszony lenni, hanem fér
80—60 fillér, Gnóth Gábor, Krenn József, jemnek jó és rossz napokban barátja -ma
Kaiser Simon, Horváth Antal, Bognár Béla, radni.' Igen, vannak még hála Istennek ilyen
leányok — fekteti a súlyt cikkére az írónő
Magdics Rezső, Szabó István 40—40 fillér, — és ezek azok, akik kapnak is férjet és
Baráth Lajos 30 fillér, Borbély Ferenc, Moger meg is érdemlik, hogy férjhez menjenek.

Zsidó polgármester. Zempléninégye
székhelyén, Sátoraljaújhelyen a napokban
polgármester választás volt Rét jelölt állott
.
szemben egymással: dr. Bánoczy Kálmán
belügyminiszteri titkár és dr. Beichardt Sas—J-i-l.
Iámon ügyvéd. A várraegye egyik régi zsentri
családjának tagja és egy zsidó fiskális. Csodák
csodája, az, utóbbi lett a város elaő tisztvi—
.selője, ámbátor-zsidó is, fiskális is. A dolog
csak láUz«á7Tu^a~éTTellBfiö. Elvégre, ha
Róma polgárai megválaszthatták dr. Náthán
urat polgármesterükké, megtehette azt Sátor
aljaújhely is, mert valószínűleg arra való ér
demes embert nyert meg polgármesterévé.

Harminc, év ünneplése.
A Kecskeméten megjelenő »Szőlőszeti
és Borászati Lap« rault év végével töltötte
be fennállásának harmincadik évét. A lapot
1880-ban Maurer János, jelenleg is szerkesztő
kiadója indította- meg. Eleinte szerény körül
mények közt, mint havonként kétszer meg
jelenő lap szerepelt, de azóta folyton izmo
sodva, 1896. óta már mint hetilap szolgálja
hazánk szőlőszelének igaz ügyét szakértelem
mel, ügyszeretettel s odaadó buzgósággal.
Ritka kitartással és buzgalommal igye
kezett Maurer János, a lap megalapítója és
szerkesztője, hogy a szőlő- és'bortermelő kö
zönség szakbeli tudását fejlessze, s hazánk
szőlőművelését azon magas fokra emelte,
amelyen ma áll.
Amidőn a phylloxera-korszakban terme
lőink tanácstalanul keseregtek vagyonuk rom
lásán, akkor a •Szőlészeti és Borászali Lap«
erélyes kitartásra buzdítva, megadta az útba
igazításokat a vésszel való eredményes küz
désre és ma hazánk szőlőszete ismét ott áll,
hogy nemcsak saját fogyasztásunkat fedezheti,
hanem fölöslegéből a külföldnek is ád.
Ebben a harcban az. oroszlánrészt a
•Szőlőszeti és Borászati Lap<-tól elvitatni
nem lehet, különösen ha tekintetbe vesszük,
hogy ezt a nehéz harcot minden segély nél
kül, saját erejéből küzdötte áL
Harminc év alatt számtalan magyar és
német nyelven irt szőlőszeti szaklap tett kí
sérletet szárnyra kelni, de 1—2 év alatt
mindannyija kénytelen volt- meghátrálni az
anyagiak miatt.
A harminc éves hosszú küzdelem után
sem gondol még Maurer János a nyugalomra,
óh nem! Nem teheti le, nem szabad letennie
tollát, mert még sok elavult rossz szokással,
veszedelmes tudatlansággal kell addig meg
küzdenie, míg hazánk szőlőszete oly magas
t
A szőlőszét terén sok ujitas
mány fűződik Maurer J á n o s nevéhez, melyet
itt felsorolni nem Is lehetne.
Most is nagy szükség van tehát Maurer
János lapjára; de ki is vehetné át az 6 őrö
ltét, ki is pótolhatná csak, részben is szak
tudását, szakmája iránt érzett nemes szen
vedélyét és hangyaszorgalmát.
Midőn tehát eddigi működéséért teljes
elismeréssel adózónk, egyben kívánjuk, hogy
erőben, egészségben, szellemi üdeségben még
sokáig éljen Maurer János, hogy >Szőlőszeti
és Borászati Lap« -jávai, hasznos könyveivel
_ édes hazánk szőlőművelését igazan virágzóvá
tehesse.
*•
•••*-,
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Jánosháza és Vidéke

Elejtett beszédek.
•A) Hát megbukott Nóvák?
B) Meg.
A) S miért ?
••
i?) Hja barátom, annak egyszerű az
- oka. Mikor Nóvák a világot először megpil
lantotta, %nem igen esett az eső s sokan azt
mondogatták: >a kanász is piciny, a kántör
ne legyen az.«
/•
A) Hisz a- nép vezére, tanácsadója volt
Nóvák. Köztük élt, dolgozott, értük fáradt
önzetlenül, igy megmutatta, hogy érdemes
arra az állásra.
~r™~'~
B) Kérlek, ne keress elismerést, hálát
a földön.
A) Igazad van.
T
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'A) Miért kacagsz annyira?
B) Barátom, mesés az, amit hallottam.
A) Nos, mi az ?
B) Hallgass ide. Megyek az utcán és
—»—találkozom egy fiatal emberrel, aki egy lelkötött álla kétségbeesett embert kísér. Kíván
csiságból megszólítom őket, hogy mi baj
történt?
A) Ne csigázd fel kíváncsiságomat!
B) Az a fiatalember fogbeteg szállítója
egy karuzslónákf akivel osztozkodik a hono
ráriumon:
. ~
•
"2) Nem értem. '
B) Eleinte én sem értettem, do felvilá\ .
gositott mindenről
A) Mi az?
B) A kuruzsló azon fiatalemberrel rancigálja ki a fogát a betegnek. Ha sikerűi, a
koronán osztozkodnak, ba nem, elutasítják.
A) De kérlek, a hatóságnem intézkedik?
B) A hatóságnál nincs jelentő, igy nem
vesz róla tudomást '
— " •"
A) Ezt még sem lehet igy eltűrni.
B) Jelentés nem egy ment róluk már,
de ott tagadnak, téltik a bőrüket. Ha beisme
rés nincs, bizonyítani pedig nem lehet, igy
Ítéletre sem kerül s megmenekülnek a bör
töntől.
A) Hát ez botrány, ha igy van.
. ! «
A) Most csak örömmámorban úszik a
Polgári Kör elnöke?
E) Nem tudnám miért?
A) Miért? Hisz hallóm, a kilépett ipa,.
rosok száliinkóznak vissza, te mint a Polgári
Kör támasza és oszlopa ezt nem vetted eddig
észre.
J

;

A) Mégis más ember az elnök, az ugy
örül most, thint a jó pásztor "ha viszontlátja
az elveszettnek hitt »birkáit«.
*•

«

*

*

- - ( A z Otthon kávéházban két törzsvendég
a pikkolo mellett — mi sem természetesebb
— á politikai helyzetről cseveg.)
Tehát ön azt.kívánja, hogy fejtsem
ki nézetemet a politikai helyzetről-?
— Kérni fogom. Mert hiszen jól tudja,
hogy bár hatökör vagyok a politikai kérdé
sekben, mégis rajongok a politikáért. Ebben
a becstelen világban a politika az egyedüli,
amely egy kis vigaszt ad, amelyről beszélni
és amelytől izgulni lehet. És ön, drága bará
tom, szakértő a politikában, tehát az'ön vé
leményére sokat adok.
— Jó. Legyen önnek is jó napja. Ki
fogom fejteni politikai nézeteimet Tehát elő
ször is Wekerle nem marad meg miniszter
elnöknek. .
— Ne mondja. Mintha - ilyesmit már
mástól is* hallottam volna. ~
— Ne beszéljen bele. Wekerle tehát
távozik. Most az a kérdés, melyik párt van
többségben szeretett hazánkban. Világos,hogy
a Just párt Erre Ön, mint laikus politikus azt
mondaná, hogy most Justéknakkell követ
kezni. Csalódik uram, csalódik.
— Nem a Just fog következni?

/

u

rosok érezték, hogy nem tagjai a Polgári
Körnek.

K É R D E Z Z Ü K MEG A HÁZIORVOST

— Hiszen láthatta. Lukács felvitte Justot a királyhoz. A király végighallgatta Justhot'
a legnagyobb örömmel vette tudomásul, hogy
önálló bankot akarunk és még sem bizta meg
Justhot kabinetalakitással.
— Jó, jó, majd csak; .rákerül a sor a
Justhra.
-—Már megint belebeszél. Pedig ön nem
ért a politikához. Mert ha értene hozzá, hát
nem állítana ilyesmiket.
— Hát mi lesz? Mi-a megoldás? Mi
fog következni ?
— Ez az, ami izgatja a kedélyeket: mi
lesz? Majd én megmondom magának. Mert
magának érdemes beszélni, maga egy értel
mes ember, maga egy türelmes kis állat, aki
megérdemli, "hogy beletekintsen a politika
misztikus útvesztőjébe.
— Milyen szépen beszél!
— Hja uram, a politikához érteni kell.
— Tehát mi lesz?
—
H
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— -Lukács tovább fog tárgyalni. A nép
párttal, az alkotmánypárttal, a nemzeti- tár
saskörrel, a- Kossuth párttal, a bálpárttal, a
radikális balpárttal,, a cionistákkal, a szabad
kőművesekkel, az antiklerikális párttal, a de
mokratákkal, a szocialistákkal, a köztársasági
párttal, az ideális anarchistákkal, Sümegivel,
Vázsoriyival, Polúnyival, -kengyel ZoHánn
— Nem fárad bele ebbe a sok tárgya
lásba Lukács?
• '
.í
— Egy hono régiusz, illetve egy dezig
nált miniszter semmibe se fárad bele.
s
— Na és mi lesz ?
——
..— Miután már minden párttal tárgyalt
a tárgyalás eredményéről hűségesen be fog
számolni a királynak. A király meg fogja
jutalmazni, a legmagasabb kitüntetést fogja
neki ajándékozni.
_^
— Jó, jó, ezt • én is tudom, de mi lesz?
— Várjon sorára. Maga még kibeszélni
sem engedi az embert
.' " ; •
—'Maga az oka, minek izgatott fel
annyira. Tehát, ki lesz a miniszterelnök?
"
— Hehehe, most nevetni fog. Sem Just,
sem a többi, akivel Lukács tárgyalt, nem
lesz miniszterelnök. Hanem egészen másvalaki.
Olyan, akire el sem vagyunk készülve. Például
Fehérváry, vagy báró Rauch, vagy esetleg egy
jó öreg darabont.
— Ne mondja?
—>— Elhiheti nekem. Politikai szaktekin
tély vagyok. Miután pedig igy előkészítettem
önt a politikai következményekre, hálából k i 
fizetheti a feketémet
*
— Jól van, kifizetem a feketéjét
(Csörömpöl a pincérnek és kifizeti a
feketéket)
lüske.

Gabona-árat
— 1910. jan. 5-én. —
Sahberger
Buza
Rozs
Árpa
Zab
Bab
Tengeri

Rudolf jelentése szerint:

1330 1340 korona.
8-80—90„
6-80—90
.. „
7-00—710
„
9"570—80
pr. 100 kgr.
Irányzat
lanyha. *
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szavatolt valórji borpárlat

Camis é s Stock
gőzpároló telepéből, BARCOLA.
—Egyedüli Cognac-gőzfőzödé állandó
hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.
K a p h a t ó
S I N G E R

Bor, pezsgőhöz a legjobb ital.
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