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Következetlen harc. 
A kenyérkérdés ismét összehozta 

tanítókat a Vll-ik egyetemes gyűlésre. 
Nagy reményekkel néztek eléje, sokat 
vártak tőle. És mégis a nagy hü-hónak 
a/, eredménye — semmi. Olt vagyunk, 

—>«rrot vfJlWrír 1907 henT^TÍgT lépfftSeT^ele^T~TiÍTndjárl meg is halinássá! Ez 

Elrohadlak. Általános szokás, bogy min
den indítványt elfogadnak. Ha jó, ha 
nem jó; lia van érlel.ne, ha nincs ér
telme, lia célravezető, ha nerh. Minden 
további gondolkozás nélkül szinte már 
önkénytelenül zugla a tömeg: elfogad
juk. Senki ilyenkor meg nem meri koc
káztatni azt a véleményt; hátha nem 
lesz jó. A gyűlés végén azonban ugy 
tudja mindenki, — különösen ha rosz-

.s/.ul sült el — hogy mit kellett volna 
tenni. 

A küldöttség vezetésére az elnök 
vállalkozott. Zsebébe telte a tanítóknak 
a tizetésrendezésrer vonatkozó ultimátum 
szerű határozatát, fiogy a kultuszmi
niszternek majd álad,». Nyomban meg
indult a menet Pestnek utcáin. 

A miniszter fogadott, az elnök szó
nokolt, a tanítók nevében. Azonnal meg
kapta a feleletet rá. De nem a határo
zati javaslatra. Mert a miniszter monda: 
»A határozati javaslat nincs előttem s 
igy arra nem válaszolhatok.* Tehát az 
elnök nem adta ál, pedig a zsebében 
volt. Legalább figyelmeztették volna a 
mellette állók! 

Megismétlem! Körülbelül háromezer 
tanitó azért sereglett össze, hogy a fize
tésrendezésre vonatkozólag egységes ha
tározatot hozzon — újból. Hozott. Ezt 
írásba is foglalták. Ezután a sok tanitó 
esem b-s tüntetéssel felvonult, hogy elnöke 
közvetítésével személyesen^ adja__áj a 
javaslatot a miniszternek és arra a fe-

sem vitte előbbre a »következetlen, bölcs, 
mérsékelt higgadtsága a tanítók ügyét. 
Megint csak dikcióztak, memorandu-
moztak, deputációztak, küldöttségeztek 
jobbra-balra. Pedig ezek — ezerszer is 
tapasztalhatták — célt tévesztett dolgok. 
Hisz már a felsőbbség is unja azt a 
sok fogadást Nem vétlék még észre ? 

Mégis akadt egy naiv ember, aki 
indítványozta, hogv a jelenlevő tanitö-

- súg vonuljon ió; a Hold-utcába. Jelen
jék meg a kultuszminiszter elölt s' kí
vánságát «d|a elő szóban es Írásban. 

volt a cél, ezérl mentek a miniszter 
elé. Éa a luitározati javaslatot még 
sem nyújtották át neki. Ezt nem tud
juk megérteni, nem tudjuk eléggé elitélni.' 
Azt meg egyáltalán nem hisszük el, 
hogy akkor, amikor az elnöknek 
zsebében volt a fizrtésrendezési határo
zat, amikor erről beszélt, minta tanítók 
kívánságáról, amikor száz meg száz 
tanitó azért állt körülölte, hogy arra a 
feleiéiül hallja is, amikor înagu a mi
niszter mondja, a határozati javaslat 
nincs előttem: — ne jutott volna eszébe 

a javasl.it. Mesélhetnek nekünk akár 
ítéletnapig, ezt velünk el nem hitetik. 
— Ha pedig az elnök — tnint mondja 
— a/, eszét egy kicsit elvesztette és 
nem húzta ki a1 belső zsebéből a hatá
rozati javaslat-t, akkor miért nem bökte 
ki a jelenlevő tanítók közül egy, hogy 
az elnök ur magánál szorongatja. Vagy 

"ők is mind elvesztették az eszüket, 
vagy inukba szállt f bátorságuk, vagy 
annyira megilletődtek egy miniszternek 
látásán, hogy szólni sem tudtak ? Egy 
szót se szóljanak ily előzmények után, 
ha a miniszter nem adott határozott 
választ. A határozat átadásával vagy-
vagy elé állították volna. Tehát nyilat-

j kozott volna: igen, vagy nem. 
Másnap a sok tanitó mégis tűnte-

, tóleg helyeselt az elnöknek azért, hogy 
| nem adta ál a határozati javaslatot a 
i miniszternek. Most kérdem, — miért 

ment akkor a tanítósága minisztereié, 
j ha nem akarta átnyújtani egyetemes 
; határozatát, ha nem volt kíváncsi a 
• miniszternek teljesíteni vagy nem telje-
| sitem válaszára ? Talán azért, hogy ma-
i gát bemutassa, hogy lásson egy élő 
| minisztert? Ugy-e nem! Hanem azért, 

hogy a tanítók kívánságát hallja és írás
ban lássa és hogy erre a határozott 
feleletei megkapja. Ha pedig ezért men
tek a miniszter elé és se a javaslatot 
át nem nyújtották, se határozott felelé

s t nem kaptak, akkor miért helyeselték, 
másnap az elnök eljárása,! 3^altifi-«azel 
akarták hibájukat jóvátenni ? 

Kész nevetség, ahogyan az elnök 
védekezett, mondván: >egy kicsit az 
eszemet elvesztettem a. Csodálkozunk, 

liogy az elnök így nyilatkozott. Hát 
kinek legyen helyén az esze, ha nem 
az elnöknek ? ő vezeti a gyűlési | <"> 
tesz, cselekszik ezrek nevében! Ha két-
háromezer ember gyülésezósénél valaki 
kicsit veszíti el az eszét, akkor 15 eze
rénél félig, 30 ezerénél meg egészen 

j elveszíti az eszét ? Az olyan ember ne 
legyen elnöke Mert egy ember baklö
vésének ezer meg ezer ember issza meg 
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a levét. Lám, lehbrgaazlolt fővel ment 
baza a tanítóság, mert egy csalódással 
iemét gazdagabb lett,- Ügyének, szekere 
kátyúba jutott. Ne csodálkozzék tehát 
senki, ha voltak, akik nemtetszésüknek 
elkeseredett módon kifejezést adtak. 

Mikor ennek nyomán szavazásra 
került a sor, a tanítóság nagy része 
kivonult előle. Ezek azok a se hideg, 
se meleg emberek, a* elvnélküliek, akik 
se ide, se oda csatlakozni nem mernek. 
Akik csak sopánkodnak, akik csuk só
hajtoznak: jaj mi lesz ebből,,ki a fele
lős ezért? — Hát semmi, hát senki! 
Vagy mi lett a zűrzavarból ? Semmi. 
Elmúlt. Vagy ki a felelős érte? Senki. 
Mert senki nem vállalja. Tessék mindig 
és mindenhol bátorságot mutatni és 
nem kivonulni. Vagy vagy! Ne kéUzi-
nü?ködjünk! Hadd lássuk a harcoló 
táborokat! 

A tanítóság zöme közönyös ügye 
iránt. Gyűléseken beszélgetnek, tárgyal
nak, mindent tesznek, csak az előadóra 
nem "figyelnek A határozatoknál egy 
elkiáltja éljen vagy elfogadjuk, a többi 
aztán utána harsogja.̂  (Kivételt mindig 
teszek; ezeknek tisztelet, elismerés.) A 
termen kívül azonban majdnem min
denkinek van megjegyezni valója. Itt 
mindenki ugy tudja, hogy mit kellene 
csinálni,' hogyan kellett volna tenni; 
kivül ugy tudnak beszélni, hanem a 
gyűlésen hallgatnak, ott beszélni nincs 
bátorságuk. Amikor mégis akad egy-kettő, 
akik az igazságot kíméletlenül kimond
ják, akik a leplet lerántják a pimasz-
kodásokról, azokat lehurrogják. A nyílt, 
az őszinte beszéd szokatlan nekik. Mart 
otthon, a közgyűléseken hozzá vannak 
szokvs az egymást dicséréshez, a jegy
zőkönyvi köszönetekhez. Természetes, 
hogy ily hízelgő emberek a bátor szó-
kimondást, felfelé és lefelé lázadásnak 
bélyegzik. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt, 
hogy 5 koronás belépődíjat fizettettek 

-v szegény tsmtókkst, hogy tanácskozási 
és szavazati joguk legyen, ez meg 
micsoda ujabb divat ? Ilyent nem pipált 
még Európa. Gyűlésen dijat ssedni! 
Pláne tanítóin! Ez a gyűlés nyilvános
ságának a megsértése. Távol is maradt 
száz meg száz tanító. 

Szóval sok még bennünk a hiba. 
Sokat tudnék még mondani. De kevés 
a hely. A hibákat kiküszöbölni kell. És 
u|ból meg újból kezdeni a következetes 
és egységes harcot, a győzelemnek nem 
szabad elmaradnia. <s 

Rázni kell ezt a tanítóságot. Ele

venére kell tapintani, talán majd jobban 
éled Olyan húrokat kell pengetni benne, 
melyre föleszméi Azért fordulunk ez 
egyszer a kényesebbik oldalára. 

Kritikai formában megirt 
színházi jelentés. 

Tizennégy napig játszott s szerzett szó
rakozást Halász Alfréd jól szervezett társu
lata Jánosháza ssinészetkedvelö közönségének. 
És bár csak 10 napra tervezte előadásait, 
kénytelen volt még 4 nappal tovább időzni 
nálunk, engedve a küzóliajuak. Reméljük és 
hisszük, hogy nem kénytelenségből, hanem a 

! meleg szeretettél ,Tnely körülvette társulatát , 
I érezte magát indittatva, hogy elvegye ezl a 
'• csekélyke időt a nyaralási vakációból. Mert 
; igazán élvezetes értéket szerzett kitűnő erói-
' vei úgyannyira, hogy Istenhnzzádkép esak 
j annyit mondunk: • A mielőbbi viszontlátásra.* 

Bemutató előadásul Rákossy Jenő és 
| Szabados Béla kiváló daljátéka »A bolond. 
I került színre a lehető legjobb alakításban. 
| Utána >A czárnőc, >A tavasz* és a »Len-
' gyet menyecske* következtek. Majd pénteken 
j este pedig egy jól sikerült >Cabaret< estét 
i rendeztek a nem éppen nagy, de lelkes kö-
| zönség folytonos ünneplése közepett. Mintha 
, csak érezte volna a közönség, hogy nem

törődömsége, negligációja bün, annál szorgal
masabban jöt t szombaton, amikor a .Leány-
vásárt*, vasárnap, amikor az .Eleven Ördög* 
és a többi napokon, amikor az »Éva Bo
szorkányt*, a Balkáni Hercegnőt* a .Szere
lem gyermekét*, Balázs Ilona jutalomjátékát 

1 adták elő, hogy kedves s kellemes játékában 
gyönyörködhessék. Várakozásában nem ia 

j csalódott, mert olyan szép játékot produkált 
I Liane Orland szerepében, hogy még következő 
j nap is ennek hatása alatt állott a lelkes kö

zönsége. Csütörtökön a .Kis gróf* került 
színre a lehető legnagyobb lelkesedés mellett 
Majd pénteken Thurzó Margit és Ágothay 
Ferencnek jnUlomjátékául >As asszooyfalót* 
matat ták be nem nagy közönség előtt. Talán 
értesültek, hogy nem fognak olyan nívójú elő
adást látni, mint amilyenhez már hozzászok
tak. Meg kell állapítani, hogy nem volt olyan 
mint máskor és nem lehetett meggyőződésből, 
lelkesen ünnepelni, mert a szereposztás sem 
felelt meg, amennyiben coloratür énekesnő 
szerepét összecserélte a naivaévaj_,vazy 
mondjak kt-Tssrk- ifjlluin, sajnos, nincs % j ó 
erőkkel rendelkező társulatnak énekesnője. 
Thurzó Margit gyönyörű táncos, kedvesen, 
kellemesen játszik, de hangja m á r nem felel 
meg egy primadonnáénak, mert némely han
got nem talál el s ezáltal még a többi jónak 
hatását is elrontja. 

Ágothay szintén rossz szerepet válasz
tott magának jutalomjátékára. Sokkal jobb 
szerettük volna látni s szívesebben, sőt 
örömmel néztük volna akár 1 0 szer ia, a 
Bolond-ban a esavargó szerepében, vagy 
Donogsu báró szerepében, ahol is >raccsolni« 
kell, avagy akármelyik m á s szerepében, 
amelyekben igazán kedvence volt s közön-

Szombatoii szintén ju ta lomjá ték^ volt a 

műkedvelő Magyar, László, Molnár Dezső és 
: Henrik urak közreműködésével Galetta Ferenc 
I és Matáuy Antal részére. Hogy mennyire 
! kedvencei voltak az aranyifjuságnak, — ter-
| meszelésen nem véve ki a szepnemel sem, 
I sót mindenkinek, mi sem mutál ja jobban, 
, mint a tuízsulolt »szin«, mert helyet sem 
I lehetett már e»(e kapni. I^y vélte meghálálni, 
I hogy kitűnő játékaikkal, nagyon jo alakitásuk-
| kai egy pár élvezetes estét szereztek. De nem 

dicsérem őket, elég dicséret nekik, ha meg
írom, hogy jövőre, — sajnos, nem hozzánk, 
hacsak mint vendének nem jönnek, — a 
péüsl neinn>fl színházhoz vannak szerződtetve, 
hogy ott-is hódítva, magasabbra emelkedje
nek. Kitartást és sok szerenösét hozzá! — 
A műkedvelő urakhoz is volna pár szavam. 
Dezső szerepét Henriknek kellett volna adni, 
vagy ha lehetett volna, csuk a végét, a 
c sa tunö já l , az ölelkezést. Henrik talán, — 
amennyire ismerem, — uem húzódott , nem 
idegenkedett, nem szégyelte voina magát 
annyira. Mentségül nem hozta volna föl, hogy 
még nem az következeit, hanem feltalálta 
volna magát és talán még beié is . . élte 
volna magát. Ugy-e ? Laci kitűnő maszkjá
val keltett általános hatás t és derültséget. 

Vasárnap alolsó előadásnak a -Sárga 
Liliom* került színre lv.cnfi Jenő jutalom-
játékául. Jóllehet már mindenki lát ta egy
párszor e darabot, az érdeklődést mégis 
lenntartotta IvánR kitűnő já téka , jeles ala-
kitásai és kellemes, lehet mondani, nagyon j ó 
hangja, amelyet már több ízben bebizonyí
tott. Igy a Leányvásárban Rottenberg gróf 
szerepében. A Bolondban kitűnő hangjával, 
a Balkáni hercegnőben aktuális kupiéival. 
Ezen hitében jutalomjátékán csak megerősí
tette a közönséget. Hálátlanság volna meg 
nem emlékeznem a > vicinális* kupiéival el
ért sikeréről. Talán nem lesz érdektelen, ha 
e* helyütt is megörökítjük azokat, hogy akik 
még nem tudják, avagy nem hallották, meg
tanulhassak: 

A doktort* i t t g várja— 
Hogy a rímet feltalálja. -
Szor ór bór ée mindenkor 
Rimkirály Kovács doktor. 
Szívesen hallgatom legott 
Mikor a rímeket gyártja 
Mindenki a száját tátja 
Kopó, lopó, harapó — 
A versért szavatói 

Mindenkor a Csetneky Kóth. 

Vigyázzon mindenki Ácsi 

Mind a kettő gavallér 
Előkelő zsentri vér 
Elsőrendű kagli vezér 
Ha magába a jobb d á m a 
A pályán egyedül megáll 
Vándti nélkül dob zsinórt 
Mind a kettő olyan jó t ' 

Bámulja a Csetneky Róth. 

Esz a méreg hogy ha kéret 
Nagyon fáj ha nem kapok jó t 
Családom hires ősi _ J í 
Jó snapszot gyárt az ö n 
•Szállít nékem j é cognaoot 
Hogy ha az őr inél rendel -
Gogyit, tréhert vagy j ó rumot 
I-adi ladi ladilom 
Azt megcsókolja s korsón 

Délután a Csetneky Róth. 
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Sokan, araiul az u t o l i ó előadást- jelző 
színlap megjelent, kérdeztük és interpelláltunk, 
hogy Ivánfiné Kiss Tusi miért nem szerepelt 
a juta lmazandók között. Akár ugy, mint 
Thurzó M. és Ágothy. Miért nincs Ivánfieral 
együtt. Mert nagyon megérdenjejte volna az 
olyan jó já tékér t é s ^ alakításokért, mint 
amilyent láttunk a Leáuyvásárbau Be ,-y sze
repében, aliol nagyon szépen táncolt és kelle
mesen énekelt ; vagy a Lengyel m e n y i e k é b e n 
Ilyke szerepében. Allalában minden szerepé
ben kedves a megnyerő volt, kosztümjei pe
dig nagyon Ízlésesek és szépek voltak. 
Direktor urnák csak annyit tudunk mondani, 
hogy nagyon sajnáljuk, hogy c-ak 2-szer 
lépett lel s taktikából, akkor is az utolsó 
estéken, ne hogy még esetleges, sőt bizonyos 
kérésünkre kénytelen legyen többszőr szere
pelni és kevesebbet utazni. 

Most már távozom én is, de hogyan 
van, nem tudok. Mintha mázsás ,-ulyt kö
töttek volna a lábaimra s oda volnék lán
colva a migólyuk elé Eh, egy végső erő
feszítés, de felborul a sugólyuk és előttem 
áll Lengyel, a diserét sugó a haját felbor
zolva, vérbenforgó szemekkei kiált: >Még nem 
tovább! Még én is i t t vagyok«. Igazad van 
barátom, hogy Isten bocsássa meg őrangya
lodnak bűnét, amiért nem vigyázott rád 
eléggé Te egy ilyen vigyázatlan pillanatban 
egy bachans nőt vettél karjaid között s le 
táncoltál vele egy 5 méter magas partról la 
a völgybe s kificamítottad lábadat s ennek 
fájdalmát még máig is érzed. Igy aztán 
kénytelen vagy a súgólyukban kuksolni mind
ezidáig. Előadás alatt pedig lolyton inkog
nitóban utazol s csak néha hallani egy pár 
erősebb szavadat De azt tudhattad volna, 
hogy a Bachansok még nem tudták a palo
tást s igy olyan örültökkel nem jó ilyen ve
szedelmes táncot já rn i , mert nagyon könnyen 
elejtik az embert. Most már ezt is megta
nultad, j ó magyar vagy, magad kárán tanulsz. 
Csak siess meggyógyulni, hogy jövőre ép lá
bakkal lássunk é s járd el azt a szép palotást, 
melyet telén még akkor sem tudsz szebben, 
jobban eljárni, ha nem leszesz • csámpi*. 

Direktor ur: >a mielőbbi viszont látásra ' . 
Azt nem kérjük, hogy távozó jó erői helyébe 
ugyanilyeneket hozzon, mert tudjuk, hogy ezt 
nem kell mondani, ugy is meglesz. Viszont 
mi meg iparkodunk megcsinálni a szinpár-
toló egyesületet, hogy jövőre biztosra jöhes
sen és magával hozhassa teljes díszletét 
' j j a t f n " ° * r e u t J u k legalább is. j J t t a b l . . 

Vendéglők, italmérések és 
kávéhazak zárórája. _ 

A korcsmák, sörházak, cégéres bormé
rések s pálwkaenéresekröl szóló 8866/1912 
számú, továbbá s fogadó, vendéglő, kávéházi 
és kávémérési iparról szótő 17219/1911. sz. 
vármegyei szabályrendelet a következőket ía r -

A korcsmák, sörházak, cégéres borraé
rések sárórá ja tekintet nélkül az év idősza
kaira, este 10 órában állapíttatott meg, a 
felnyitás ideje pedig április 1-től szeptember 
30- ig reggeli 4 óra, míg október 1-től március 
31 - ig reggeli 6 ó ta . 

A pálinka mérésekre nézve megnyitás 
. ideje április |-tól szeptember 30 ig reggeli 4 
; óra, zárórája ezen időszak aiatt este 7 óra, 
i megnyitás ideje október 1 tói március 31 ig 
j reggeli 6 óra s zárórája ezen időszak alatt 
+-este 6 ora. 

Nagyközségekben s járási székhelyt ks-
I pezó kisközségekben a korcsmák, sörházak, 
i cégeres borlnerések éjjeli 12 óráig tarthatók 

nyílva. A korcsmák és sörhazak megállapított 
zárórája esténkint meghosszabbítható 2 órá
val, vagyis 10—12-ig, illetve 1 2 - 2 óráig. A 
zárórának emiitett módon való meghosszabbi-

i tása' esetén kötelesek az üzlettulajdonosok a 
I..meghosszabbított záróra időnek toriént igény-
J bevételét az azt követő 24 órán belül a k ö z -
i Bégbirwiá|l vagy helyettesénél bejelenleni éa 
. ugyanakkor az alabbiek szerinti dijat «nnek 
, kezéhez lefizetni. Kisközségekben 4 K, nagy-
• közegekben 6 K fizetendő. 

A cégéres bormérésekre es pálinkámé-
résekre megalapí tot t záróra egyáltalán n»m 
hosszabbítható meg. 

Zenélietés korcsmák és sörházakban este 
10 óráig van megengedve, ezen időn tul való 
ZBiiéltetést, valamint este lOórae lö t l is tánr -
••ulatságol. zeneestélyt, vagy zenével össze
kötött énekelőadást, az üzletek tulajdonosai 
C akis a hivatalok által kiállított előzetes 
engedély mellett rendezhetnék, illetve ilyent 
másoknak csak zeneengedély leimutatása 
mellett engedhetnek meg. Ily esetben az en
gedély a szabályrendeletben meghatározott 
zárórán tul is megadható. Cégéres borméré
sek ben és pálinkamérésekben a zenélés egyál
talában tilos. 

. A 17219/1911. számú Varmegyei sza
bályrendelet rendelkezései szerint a fogadók, 
vendéglők és kávéházak zárórája, a korcsmák 
és sörhazak fentiek szerinti zárórájával telje
sen megegyezik és április 1 tői szeptember 
3d-ig reggeli 4 óra és október 1-től március 
31-ig reggeli ö óra előtt meg nem nyithatók. 

Kávémérések reggel 5 óra előtt lel nem 
nyithatók és este 8 urakor bezárandók. Fo
gadók, vendéglők es kávéházak zárórájának 
meghosszabbítására vonatkozólag ugyanazon 
eljárás követendő, mint a korcsmák és sör
házak záróra meghosszabbítására, azzal a 
külömbséggel, hogy azoknál (fogadó, vendéglő 
és kávéház) csak 4 K díj fizetendő. 

Kávémérések zárórája meg nem hosz-
szabbitható. 

Fogadók, veudégMk és kávéházakban 
esti 10 óráig tartó zenéltetéseket illetőleg, a 
korcsmák és sörházakra vonatkozó hasonló 
szabályok alkalmazandók, 10 órán tuli zenél
tetésre engedélyt 3 nappal előzőleg kell 
kérni, mikor is kisközségekben 4 korona, 
nagyközségekben 6 K dy fizetendő be a m. 
kir. adóhivatalhoz és az attól nyert nyugta, 
illetve posta feladó vevény a kérvényhez csa
tolandó. Zenélielési engedély a szabályrende
letben felsorolt zárórán tul is sdható. Zene
engedély esetén ezen szabályrendelet 5. g-ában 
előirt sására h n r i - í b h i ' f - i dijae*'naiet -ftee-
teodök. 

Kávémérésékben zenéltrtni egyáltalában 
tilos. Fent hivatkozott szabályrendeletek folyó 
évi júl ius hó 1-én lépnek életbe s ezek által 

'i a 13431/1333. és 19061/1906. számú szabály
rendeletek hatályon kívül helyeztettek. 

Heti krónika. 
A felelős seerkesstő távollétében 

a szerkesztésért Király János felelős. 
E l j e g y i é s . Mult hó 30-án egy boldog 

házasság prselodiama játszódott le Lóránt 
Gyula ezelldömölki főjegyző lakásán. Ekkor 
jegyezte el ugyanis meggyesi Somogyi Aladár 
szolgabiránk, a eielldümolki araayifjusa| ssiat-
patikus tagja, lórántházai és ságorhidsi Le

rántó Irina, urleáuyt, a /árosi főjegyző sze
retetreméltó kedves leányát. Miuthogy az 
ifjakat régtől tartó közös éa boldogító érzés, 
a szeretet fűzi össze, méltán jósolunk s 
frigyből boldog Imzasaágot, mely jóslat egy
szersmind szívből eredő legjobb kívánságunk is. 

É r t e s t t é l . Szerkesztőnk dr. Marton 
Adolf négy heti távolléte után július 14-én 
tanulmányútjáról visszajön, araikor az orvosi 
praxist újból megkezdi bő ismerettel, sok 
tapasztalattal. Nem sajnált sem időt, sem 
pénzt azért, hogy pacienseit minél jobb, minél 
biztosabb gyógykezelésbe részesítse. Valóban, 
a szó szoros értelmében, a nép orvosa akar 

. lenni. „. 

As nj a d ó t ö r v é n y e k a jövő év elején 
lépnek életbe. 

Bncsn. Halász Alfréd azinész kis em
lékkel távozott. Ugyanis Féder Jakab helybeli 
butorraktárostól 2 dr. asztalt kért kölc«ÖO, 
hogy azokat az előadásnál felhasználja. És 
anélkül, hogy a kölcsönvett bú tordaraboka t 
visszaadta volna, eltávozott. A két asztal 
összetörve az aréna porondján hever. — A 
csendőrség más vagyonának megrongálása 
címén az illetékes hatóságnál feljelentést tesz 
ellene. 

B) ügyvéd . Gál János dr., Gál Ferenc 
magyargencsi tanitó fia, az ügyvédi vizsgálatot 
a badapesti tudományegyetemen j ó sikerrel 
letelte. Értesülésünk szerint GyőrOtt fog ügyvédi 
'rudat nyi tni . 

Djitás v a d á s z f e g y v e r e k e n . A töltött 
fegyverrel való já tszás már sok szerencsét
lenségnek volt okozója. E szerencsétlenségek 
számát minden bizonnyal csökkenteni fogja 
egy ötletes djitás, mellyel egy német fegyver
gyár látja el fegyvereit. A puska agyának 
feltűnő részén esetleg több helyén is, nyilas 
van kiképezve, ha azután a fegyver töltve 
vau, ebben a kivágásban' kis ublacska jelenik 
meg »tölt ve« felírással. A tölt vény vagy a 
hüvely eltávolítása után e feliratos tábla 
eltűnik 

Fe lvé te l a somogyszeatimrel g a z d a s á g i 
s l t i s s tkéBSé iskolába. 4> somogysaenümrs i 
m. kir. földmivesiskolát gróf Serényi Bála 
földmivsIésOgyi miniazte. az 1912.—1913. 
tanévtől kezdve gazdasági altisztképző iskolává 
szerveztette at Az iskola c*lj> az, hogy 
elméleti és főleg gyakorlati kiképzés által a 
aaemélyea vagy tiszti, kezelés slstt álló bir
tokokra gazdasági altiszteket neveljen. A 
tanlolysm tartama másfél esztendő. A navea-
dékeket az iskolában helyszik el évi 800 
koronáért, mely összegért teljes ellátást kapnak 
Fölveszik földmiveléssel foglalkozó szülőknek, 
gazdasági alkalmazottaknak, általában mező
gazdasággal foglalkozó egyéneknek 22 éves 
életkort elért l a i t . Kik katonai kötelezettsé
güknek elegei tettek, különösen pedig szók, 
Skik altiszti fokozatot gyertek, a fölvételnél 
előnyben részesülnek Szükséges a fölvételi 
kéréshez : iskolai bizonyítvány, orvosi bizo
nyítvány, keresztlevél, illetőségi és erkölcsi 
bizonyítvány, családi kimutatás, valamint szülői 
nyilatkozat, msly sz iskolában teljesítendő 
fizetések elvállalását leltünteti Állami ingyenes 
helyért a földmiveléstgyi miniszterhez cimzott 
á s az i ikola igazgatóságnál benyújtott keres
ően augusztus 20-ig kell foliamudni. 



4. oldal. Jánosháza és Vidéke 2fi. szám 

Halálozások. Soponyai József helybeli 
kovács kedden reggel 4 órakor vízért ment 
a kúthoz, ahol egyszerre összeesett és hirtelen 
meghalt Temetése rfagy részvét mellett ment 
végbe. — Góróg József vasárnap este-has-
görcsöt kapott, lefeküdt, hétfőn pedig már 
meghalt. Ugy hallatszik, hogy a Vár-utcában 
tObben is beleestek ebbe a hasgőrcs beteg
ségbe. Jó lesz a vízre, ételre vigyázni. 

Rövid bő rgyógyásza t i útmutatót min
denki kaphat, ha azt a Kolozsvári (Heinrich) 
gyógyszappangy.ir részvénytársaságtól (Mo-
nostori-ut 54) leve>ző- lapon kéri. 

Testisértés . Varga Ferenc hosszupe-
resztegi kovácssegédet a csendőrség feljelen
telte, mert Sárközi Albert szentgotthárdi 
Illetőségű köszörűkön könnyű testisértést 
okozott. 

Gabona árak 
1912. évi július ho 10-én: . 

Rnza — — - — — — — 10.50 — 
K.zs _ _ _ _ _ _ .8.50 — 
Arna — — — — — — 10.50 — 
Zsb — — _ r ^ _ i — _ 10.50 — 
Tengeri _ _ _ _ _ 10.25 — 

A; árak 50 kg.-ként korona értékben értendők 

Hozatal csekély. — Irányzat bágyadt. 

Berger 
fényképészeti műterme 

T i N 0 S H A Z Í N 
Dr. Figuli féle házban. 

A már viághiru Kolozsvári (Heinrich) 

Szent L á S Z l Ó fertőtlenítő 

:: pipere szappan :: 
kincset é r a háznál . Biztosan m e g ó v 

minden r a g á l y o s be tegség tő l é s amellett 

remek illatával k iváló bőrf inomitó anyaga 

folytán e l sőrangú kosmetikai cikk. 

Kapható mindenütt. — Ára 70 fillér. 

Készít: személy, csoport és 
gyermekfelvételeket művészies 

kivitelben. 

Életnagyságú képeket 
brom, platin. pastell vagy 

olajfestéssel. 
Bltörsnés aüa*>H I Ölesé árak I 
Felvételek bonts i d ő b e n ia 

sikerrel eszközöltetnek. 

Gróf Erdödy Sándor erdészeti hivatala. 

i 

É R T E S Í T É S . 
Az odor fai alsó erdő dukai szélen 

1 ürm. tölgyforgács 3 korona. 

Váltható minden kedd és pénteken. 

Urodalmi erdőhivatal Jánosháza. 

* "Építtetők figyelmébe! 
Alulirottak a n. é. közönség tudomására hozzuk, "hggy állan

dóan nagy raktárt tartunk 

l a p o k Ivfcl, ^ 
mindenféle szinben, épugy cementhidakból is. Elvállalunk ce-
mentkutépitést. — Jutányosán számitunk. minden e szakmába 
vágó munkát. A közönség bizalommal fordulhat hozzánk 1 

Költségvetéssel bárkinek készséggel szolgálunk! 

Perendi és Kiös 
építési vállalkozók, képesített komives-mesterek, Jánosháza 

Nyomatot Diukgreve Nándor villanyeröre bereü.lezetr^könyvnyoradajábau CzelldörnjJIk 


