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174 polgár becitálása. 
. Szombaton reggel 9 órára 174 

adófizető polgár Jánosházáról a főbiró 
elé lett megidézve, mivel — mint „tüz-
őrök" —nem jelentek meg a tűzren
dészet! felügyelő felolvasásán a kaszár
nyában. A azolgabiróság előtt a meg
jelentek szószolója, a tűzoltóság alelnöke, 
Salzberger Mór elég meggyőzően és 
szabatosan adta elő a védekezését, nem 
is tudtak azon előadásról*, tiltakozva is 
a felügyelő ezen tapintatlansága ellen. 
A védelemnek meg lett a kellő ered
ménye, igy az ügy elintéztetett. 

A közönséget meg kell óvni az ily 
zaklatásoktól. 

Nem szabad megengedni azt, hogy 
ily praeoedensek előforduljanak. 

Mégis csak különös ily drága do
logidőben 174 embert becitáltatni. A 
felfigyelő nem elég praktikus ember, 
mert ha azt akarja, hogy a „tüzőrök" 
jelen legyenek az előadásán, akkor hir
desse ki, doboltassa ki legalább 2—3 
nappal már előbb, vagy köröztette volna 
iren egy rendőrrel. 

D I N K G B E V E NÁNDOR 
felelős szerkesztő. 

A lap szellemi részét illető közlemények a 
szerkesztőséghez; előfizetések, hirdetéti dijak 
és reklamációk a kiadóhivatalba küldendők 

•egjeleilk 
Hyflttér sora 40 fillér. Hirdetések ír* 

; Különben van a tűzoltóságnak el
nöke, alelnöke, értesítette volna azokat 
a jövetelének idejéről M céljáról. Az 
elnök valószínűleg köröztette volna az 
ivet azok között, akiket az ügy érdekel. 

Ha nem jöttek volna el igy sem, 
akkor felelősségre vonhatta volna az 

xelhököT a főbiró előtt, aki bizonyára 
vállalta érette a felelősséget Akkor is 
az elnök egyedül jelent volná meg, de 
nem 174 ember, igy ha büntetést kellett 
volna kiszabni, — az elnök előter
jesztette volna azoknak a neveit, akik 
megérdemlik azt, de nem lettek volna 
ily aratási időben, kizavarva a munká
jukból annyian. 

Megérezzék a tüzőrök előre, hogy 
a felfigyelő jön ? Hogyan vegyen erről 
tudomást az, aki fürdőn van ? 

Miért nem nyomatta ki azt a drága 
és fontos előadását, amelyre, ugy látszik, 
erőszakkal akart hallgatókat szerezni ? I 
Osztotta volna ki 

Tapintatosnak kell lenni ily kényes 
ügyben mint a tűzrendészet, — a 
közönséggel szemben, mikor úgyis ön-

kénytesek és ráadásai még fizetnek is 
évente átlag 8—10 koronát a tfizőraég 
megváltásáért. 

A megjelentek legtöbbje már nem 
is »tüzör" s bár sokan gyönyörködni 
akartak az előadáson, azért mégis be 
voltak citálva. 

- i _ _ r XV. Marion Adolf. 

Az ipartestület 25 éves 

ir jubileuma. 
Vasárnap ünnepelte az ipartestület 

fennállásának 25-ik évfordulóját, az előre 
megállapított terv szerint. 

Ás ünnepély hálaadó istentisztelet
tel kezdődött, majd a kaszárnya egyik 
termében gyülekeztek a tagok a dísz-
gyűlésre. A diszgyülést Goldmann Sán
dor elnök nyitotta meg, üdvözölvén a 
nagyszámban megjelent tagokat s fel
kérte Rauch Lajos jegyzőt, hogy az ipar
testület 26 éves történetét adja elő. 

' A beszámolóbői megtudjuk, hogy 
1886-ben alakult és Szép Flórián volt 
az elnöke, Benyó Sándor a jegyzője, 
addig míg az alapszabályok láttamozva 

Az len meg a Maca. 
TIHJUCÉB. 

Á Maca volt az idősebbik, ar Ica meg 
a fiatalabbik Késmárky leány. Olyanegyforma 
termetűek voltak, earfonna n é p e ^ J ^ b f i g v , i^^kfM^ilt^^^Bt 

Éjsremével, ha gényjelölt sem tagadhatja, 
rám tekintett a fiatalabbik, mindig mintha 
valami uj világ nyílt volna meg előttem. Egy 
csodálatos bűbályos világ, amelyben csak 
boldogság létezik, ahol a bánat, a csalódás 
ismeretlen fogalom. 

Mintha kOnyebben folynék hallgatag 
ajkamról a szó^-mikor must az ő.életűkből 
kapok egy részt s elpíetykázora a közönségnek. 
Hogyne; hiszen a magam tragédiáját irom. 

Nagyon rövid. És méltóztassék elhinni, 
igaz. 

""Langyos nyárTeste volt, az erdő szélen 
barangoltam. A vén tölgyek olyan-sejtelmesen 
susogtak. Messze, messze, egy rigó altató 
füttye hangzott, a réten átlutó kis patak megtört 

habokkal mint valami hossza kiterített vászon 
ugy nyúlt el az erdő szélen. A távéiban aratók 
nótája hangzott; valami mélabús melódia volt, 
a lelkemhez illő. 

Ott, hol kis falánkba kanyarodik a 
U n y v aki 

Mikor elkerültem a nagyváros zajába, a lelkem 
mindig visszaszállt abba a csöndes kis falóba, 
ahol'szeretni tanultam. Kik azok, megismer-
kedünk-e még, otthon találom-e őket jövőre? 
és több ilyen gondolat kóválygott agyamban. 
Dolgoztam, néha emberfeletti erővel, de édes 
volt a küzdés. 

Haza kerültem. Találkoztunk. 
*" ügy- e könnyű megérteni, hogy az angyalok 

közt boldog az ember? Könyű megérteni, 
hogy rokon lelkek közt felvidul, megkönnyeb
bül a lélek. Éltető nyárra vártam, hisz az a 
pár nap bimbófakasztó tavasz volt 

—. Elmegyek, de a lelkem itt hagyom, 
— igy búcsúztunk, mikor válni kellett Valami 
csodálatos volt azokban a ragyogó szemekben. 

As Icának szűzi glóriája bilincsbe verte lelke
met Annyi édes álom, annyi színes ábránd 
született a búcsúzás utáni 

És mégis, — csodálatosak az Isten ut
jai, — csak egypár év után, az a három 

agy elszakadt egymástól. 

"< Az alföld szerelmese, a vén Tisza, szép 
lassú folyással folydogált a számára kijelölt 
medrében. Csobogó, hullámocskái ki ki futottak 
a homokra, megcsókolták, átölelték a parti 
fűz letörött ágát, aztán visszasiettek a nagyok 
közé, elsimultak, megszülettek és eltűntek, 
akár az élet OrömeL u i Ú7 

A fűzek alján két ábrándos lelkű lány. 
beszélgetett gondtalanul. ' •'• 

— De boldog leszek Macám! — Örvend 
az egyik. 

'— Én is édes Icuskám! — szól pirulva 
*másik. . „ z 

— ügy-e milyen bohó az élet? 
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nem leUek7mik'or ísPléklI' Mlbály lett 
az elnök óaMolj/ier Sttnu aljegyző. * 

J889ti& iu\. Burger Ferenc lett 
jegyző; njaradt ajrégi.1890-ben 

Laios került az elnöki székbe 
Iá l jMr^ , ,ek|«r PoHer Ferencre 

J a f elnöki tisztaéget, Zollner 
Samu ekkor lemondott a jegyzői állás-

Jánosháza és Vidéke 
f . i >ijj" 

32. 

Személyi hir. Dr. ;<tótj Lajos, kérflle-
tünk négBserü, képviselője, mult pénteken va
rosunkba^ érkezett a választóinak megláto
gatásara. : , "7 V

V » - • 
Kitüntetett csendőr. A honvédelmi mi-

ől ew bolyAhp panph T-ajnat "jálaaztot- j'jjfazty Somogyi Ittvin jánpijrázai, osendor-
ták. 1900 ban létesítettek egy segély- őrmestert a közbiztonsági szolgálat terén ki-
alapot," amelyből megszorult iparosoknak" Tejfitfbuzgó és" ereaníényes szölgalatatért 
adtak segélyt. dicsérő oklevéllel tüntette ki. Somogyi őrmes-

1900-ban ismét elnökválasztás volt, ter ténykedését ismeri a közöaséj; jót, mióta 
Goldmann Sá^o^íyá^z^üákrregj aki 0 van Jánosnázan, azóta van itt oly példás 
a taiok megelégedésére ma .is" vezeti az 
iparfestf iMi^ „ >7 - , 

fin'liininnn rlnfiblnlr •Inti AllitaitAir-
fel a testületi szállót, amelyben az át
utazó segédek csekély díjért éjjeli szál
lást kapnak. A szépen előadott történe
tet lelkes éljenzéssel honorálta a hall
gatóság. 

A gyűlés alatt érkezett meg Hévíz
ről M. Kossá Gusztáv ipartestületi biz
tosnak a sürgönye, amelyben kimenti 
elmaradását, egyúttal küldött 20 koronát 
jótékony célra. . 

Végül néhány iparos jelentkezett 
szólásra, buzdítván iparostársaikat az 
összetartásra, Rauch indítványára M. 
Kossát sürgönyfleg üdvözli, mire az 
elpók a diszgyülést bezárta. 

Este a Benyó Sándor 

rend és jó lábon áll a közbiztonság. Egy szi
gora, lelkiismeretes, pontos és kötélességtadó 
embert ett a magérdemelt kitüntetés 

szám. 

A képviselőtestület figyelmébe. Né
hány eve nyilt meg a Fürdő-utca, amely 
kissé távol esik a központtól, igy az ottani 
lakosoknak, ha dolgok akad a községben, agy 
csak nagy kerülő aton juthatnak be. Ezen a 
bajon a képviselőtestület van hivatva segíteni. 
Egy csapással kétszeres jótéteményt gyako
rolhat egy átjáró 1 utca nyitásával, amely a 
Fürdő-utcát összekötné az Uj-utcával. A kö
zönség könnyebben bejut a községbe, a piacra 

gyűltek össze az iparúsok, hogy a ju
biláris nap emlékére nagy áldomást 
ihassanak. 

Figyelmeztetés I Felkérjük azon t. olvasóinkat, 
akiknek előfizetése lejárt, hogy annak meg
újításáról kellő időben gondoskodjanak, 
különben a lap küldését beszüntetjük. Akik 
évek óta hátralékban vannak, azokat kér
jek a hátralékos összeg beküldésére, mert 
m á r kénytelenek lennénk bírói nton be

hajtani. Tisztelettel a K I A D Ó H l V A T A L . 

stb. Viszont azon telektulajdonosok, akiknek 
ott még be nem épített földjeik vaunak .hama
rosan túladhatnak azon, a mi fő—drágábban. 
A bocheriskola mellett nyithatnának egyösz-
szekötő utcát. Igy kellene a Sümegi-utcát 

kertjébe J összekötni a vasat melletti utcával, ha más
sal nem, egy gyaloguttal, legalább a gyerme
kek télen előbb eljuthatnak az iskolába. 

Anna bál. A balatonfüredi Anna bált 
augusztus 6 án tartják. A.közönséget falra
gaszokon hívják meg. A belépődíj * K. 

Borosáé. A vármegye alispánja végle
gesen megállapította a sorozás rendjét Vas-
vármegyében. A tervezet szerint megyénkben 
augusztus 8-án ;ezdődik a sorozás, igy Czell-
dömölköD szeptember 28., 24., 261 és 27-én 
fog mégtartatni. 

Concert Jánosnázan. A janosnazai 
ifjúság folyó évi augusztus hó 15-én, Fischer 
Adél és Sokál Irén úrhölgyek s a műkedvelő 
ifjúság szíves közreműködésével a Kaszinó 
Összes termeiben hangversennyel egybekötött 
zártkörű táncmulatságot rendez. Kezdeté este 
fél 9 órakor. Helyárak : személyjegy 2 kor. 
Családjegy'''5 kor."A murátság' :tiszta jöve
delme j ^ a s z m ó könyvtára javára fordittatik. _ 

TelülfizetéseiT*klíizönettel fogadtatnak és hir-
TapTTag" "nTffgTSzWdalf. -Rendezőség: - Benyó 
István, Békefy Élek,' Egressf Ferenc, Gyarmati 
János, Hirschler Sándor cz. v., Kákossy Ist
ván, Király János, Kohn Sándor, Kontor Ká
roly, M. Kossá Sándor, Kovács Aladár, Ko
vács Imre, Kristóf István, Nóvák Pál, Osvald 
István, Pereudy .Imre, Rozner Dezső, Spós 
Ferenc, Salzberger Rudolt, Salzberger Samu, 
Szabó Károly, Szerdahelyi László, Tivald Benő, 
Zollner Jenő. Hangverseny reridező: Szerda
helyi Károly. Műsor: 1. Beriot: Hegedűverseny, 
előadja: Szerdahelyi Károly, zongorán kiséri 
Fischer Adél. 2. Szerdahelyi: Koncert mazurka, 
énekli:.Sokál Irén, zongorán kiséri a szerző. 
3. Versek: szavalja: Nórák Pál. 4. Hubay: 
Scene de la csárda, zongorán és hegedűn 
előadják: Fischer Adél és Szerdahelyi Károly. 
5. Chwatal: Szimfonie. Víg szánkázás. Sze
replők. Prolog, mondja: Salzberger Edith 
Zongora; Reisinger Paula és Schlesinger Lenke. 
Fésű-trombita: Fischer Flóra, Kohn Imre, 
Kohn Pali, Kristóf Irma és Szekeres Teréz. 
Triangl: Kriss Richárd. Castagnette: Benyó 
Anna és Götzl Bozsike. Pohár: Kákossy Pi
riké, Reisinger Vilma és Jaszovszky Mariska. 
Trombita: Tertsch Dezső. Ostor: őri Róbert 
Hegedű: Nóvák' Pál, Perendy Imre és Szabó 
Sándor. Szánkó: Pomper Győző és Zollner 
Pista. Csörgő: Benyó Bözsi, Fiszter Jolán, 
Tölgyes Dóra, Schlesinger Bandi és Singer 
Irma. Puska: Benyó Feri, Békefy Károly, 
Salzberger Miklós, Rozner Feri. 

Kártérítési »er egy hajóstársaság ellen. 
Egy 18 éves fiatalember, névszerint Justus 

— Ki hitte volna I . . . 
•, — Emlékszel azokra a bakonyi órákra? 

— Hagyjak! 
. valami azen mnrina uantana . • 

... — Dgyan len már megint a múlton jár 
ai eszed! Csak nem gondolsz most arra a z . . • 
igen no arra a — majd kimondtam kire? Jé 
fia volt, talán Marattad ia. De hogy az szeretett 
•pina téged ? . . . Hiszed? vagy hitted vala
mikor? 

se szereltem' 
A Tisza szine mintha elsötétült volna, 

agy csúnya sötét felhő húzódott át az égen, 
annak az árnya sötétítette meg. Az a pusztuló 
félben levő szomorú Az u megrászkódott, 
gyönge szellő snhogtatrs meg a lombját, csak 
azért sziszegett A vén folyó fodrai elsimultak, 
a végtelen messzeségbe hallotti csönd honolt 

A két lány is sietve távozott 
Vihar volt kitörőben. • ' . 
A főváros zajában, hol az élet küzdel

mében elfáradt emberek a létért való küzde
lemben szinte egymást eszik, ott egy harma
dik emeleti szobácskában 01 egy halvány 
képű fiatal ember, meg egy bodrosfűrtű lány. 
gEymást nézik. ° " . •_«>•. • 

— Édes Jennym, — töri meg a fojtó 
csöndet az a halványképü fiatalember, aki 
épen a napokban tette le tanárvizsgáit 

— Szinte elfeledtem,— szórt a lány, 
— hogy nálad vagyok. Lásd, ugy belemerül
tem a tervezgetésbe. Most már vége min
dennek Ugy-e már elmégy ? Búcsúzni jöttem. 
Veled küzdöttem át a diákéveket s hidd el, 
veled végigküzdöttem volna az életet is. 

— Hagyd Jenny — szakiga félbe a 
esszéi WKffin á j j rsYiWinnwá 

készül. Hagyd édes Jennym! mi nem illünk 
össze. Te már csalódtál, én is, de csak ma
gamban. Tudnálak szeretni, de hiszen tudod, 
hogy ott messze, a kanyargó Tisza mellett, 
ott él egy hollófflrtü lány, aki vár rám, akit 
én is szeretek. A kis filozopter kisasszony 
szemében két ragyogó könnycsepp futott végig 
a lemondás első könnyűi Halvány arcán 
gyönge pír futott végig: kis ajka mintha ide
gesen megrándult volna, felállt és távozni 
készült 

— Isten veled Bélám! — szólt el-el 
csukló hangon. Én tudom, hogy szerettél, sze
rettél nemes, önzetlen szeretettel. Te nem 
szoktál .szerelmet .koldulni, tudom.hogy baszké 
vagy. Nem sértelek"'de egyet kérek:-én-el 

megyek, elválunk s ha csalódni fogsz másban 
is, nemcsak magadban, akkor gondolj Jennydra 

És a fiatalember tehetetlen volt, csak 
©dabewit a fiatal Uáay keblén, könnyezett 
s csókolgatta azokat az apró, márvány ka-
.eeókat--2?^""- ? O-HT S3x J». 

— Te adtál életet, te tanítottál élni 
Jenny! Nem hagyhatlak el, de a. sav . . . a 
sziv, ez a hitvány hasdarab, ez még él, ez 
még nem a tied. 

tű I I Í Í | I I ^^gmmismté. 
köztök, csókkal váltak el., A Jenny kérte.Csak 
baráti csók volt, de mintha a jövő keserve 
már benne lett volna. 

Rövid már a mese. Még este megkapta 
a fiatalember a választ arra a levélre, amely
ben megírta az Icnnak, hogy jöhet-e érte. 
Nagyon rövid volt: 

»A multat jó elfelejteni és higyje el 
uram, könnyű elfelejteni. A jövőben jó 
bízni és remélni, könnyű ez is, de csak 

„ azoknak, akik nem riadnak vissza az élet 
küzdelmeitől. Reméljen ön is. Én elértem 
életem célját: menyasszonya vagyok egy 
régi jóbarátomnak. Boldog jövőt kivan volt 
ismerőse, ás Icu.« 

* . * 
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Béla Pécsről, kit Fiúméban a Cunard-társaság 
»Pannónia* neyü gőzösére pincérnek vettek 
feV*&°Ofl korona kárösszeg megtérítésére 
pereli snv^émJUett társaságot, mert a hajón 
oly munkák elvégzésére kényszeritették, melyek 
következtében nyomorék lett. Keresete rém
séges leírásokat tartalmaz a Fiúméból elin
duló angol kivándorlási hajókon uralkodó 
állapotoktól. 

A felületes óvintézkedések következ
ménye. "Kohn vaskereskedők kovácsmühelyé-
ben alkalmazott Németh inasgyerek megin
dította a motort anélkül, hogy értene hozzá. 
A motor odakapta és összeroncsolta. Életben 
maradásához nincs, remény. Mint halljuk, eré
lyes vizsgálat indult meg ez ügyben. A gyer
mek apja kártérítésért beperelte azon keres
k e d ő k e t ^ -^Ű^SiüSM 

— f [ Betiltott salamegyei állatvásárok. Né
hány napja Sümegen az állatorvosok a mar
hák száj és - körömfájásának járványos fellé
péséi konstatálták. A sümegi járás szolgabi rája 
sürgős intézkedéseket tett arra, hogy a vesze
delmes járvány ""lehetőleg lokalizál tassék. Ez 
intézkedésen kívül most a földmi velésügyi mi
niszter elrendelte, hogy a Keszthelyen folyó 
hó 11-re, Zalabéren folyó hó 16-ra és Zala-
szentgróton szeptember l-re kitűzött állatvá
sárokat beszüntessék. Betiltja ezenkívül a sür
gős rendelet a keszthelyi, valamint a zala-
szentgróti rendes heti állatvásárokon a hasított 
körmű állatok felhajtását. Sümeg községet, 
SOmegprága, Bazsi, Sümegcsehi, Mihályfa, Kis
vásárhely, Zalagyümörő, Csabrendek, Nyirád 
és Tapolcza községeket egész határukkal vész-
kerületté nyilvánította a rendelet és a közsé
gek vásárjaira szinten betiltja a basitott körmű 
állatok felhajtását 

Hl lesz a szent József szoborral? 
Tudtunkkal az Amerikában lakó honfitársa
ink 1700 koronát küldtek egy szobor felállí
tására, de az ma is késik, mi az oka? 

Pályásat A jánosházai rk. iskolánál 
tanítói állás van üresedésben, amelyre a pá
lyázatok augusztus 14-ig adhatók be. Fizetés: 
1000 korona és 20 korona kertilleték. A meg
választott tanító a kántornak segíteni tartozik. 

32. 

.' Egy Duna melletti városkában temetésre 
sietett egy fiatal pap. Alig volt kísérője, aki 
megsiratta volna a halottat Iskolásleányok 
sorakoztak a koporsó előtt, utána a pap ment 
egyedül. -•• ' " \ . 

A Jennyt temették. 

a'sírra, akkor — mintha a pap lelke újjá
született volna, olyan valami furcsa mutatko
zott az arcán. Vagy tán most szállt el lelké-
kől az utolsó sóhaj? 

Halk imát rebegett: 
— Adj örök nyugalmat neki mindenség 

hatalmas Istene. Add, hogy megtalálja tul a 
boldogságot, hisz itt úgyis szenvedett És azok, 
kik innen messze boldogságban élnek, akik
nek egyike közöttünk állt, azok Uram, legye
nek azok is boldogok, találkozzanak ezzel az 
örök boldogságban. 

Még sokáig nézte a friss hantokat . . . 
Már egészen egyedül maradt - _ v l 

Augusztus 1. Elérkezett végre a Nim-
I * d ^ , P a g í . n a 8 Í a , mikor átadhatják magukat 
a vadászati azen*4^.^t.Ropog.punWls 
már a puska eleget Mint halljuk, rendkívül 
sok az idén a vad. ' ~ . . . 

Lenkei Zsigmond hirdető irodája. A 
magyar sajtó egy régi, ismert munkása, Lenkei 
T&igmond ki évek hosszú sora óta áll a sajtó 
szolgálatában, ujságvállalatál hirde 
lyal bővítette ki. Ismerve Lenkei tapasztalatait 
és szakértelmét, bizonyos, hogy munkássága 
e terén is előnyére válik a magyar Ipar! és 
kereskedelemnek, melynek sok hasznos szol
gálatot fog tenni ejntaj vállalat Az uj hinflé-
tési (joda vidéki öszstáfyát Klein Simoni vezeti, 
ki hosszú ideig állott egy nagy fővárosi 
hiidetési iroda vidéki osztályának élén. Ezúton 
iskérTaz u;" Tr^a ""mindazokat, kik a bel-és 
külföldön hirdetni szándékoznak, forduljanak 
hozzá bizalommal felvilágosításért — Az uj 
iroda címe: Budapest VII., Rózsa-utca 8. sz. 
Telefon 176—09. 2JS 

Dinkgreve Nándor 
könyvnyomdája, Czelldömölk. 

S z á l l í t : 
1000 finom színes borítékot 

oimnyomással . . . K 6 — 
1000 finom levélpapírt c.ny. „ 9.— 
1000 levelezőlapot . . . * 7"— 
100 névjegyet . -„ 1'20 

Meghívókat 2 koronától feljebb. 

Feltűnő falraijaszokat, — gyász-
lapokat. - mlaeenféle üzleti 
nyomtatványokat, — eljegyzési 
értesitésakst, hXHúM Mteg-
s Mvéayrt 7 ~ 
és minden egyéb nyomtatványokat a 
legizlésesebt kivitelben, hibátlanul 
s és jatáayss áron. :: 
VIDÉKI araaaaaaaî ssx iCxóiös FIOTK-
L K H ÉS POItTOSSÁOÖiL 

Az ősi Egyiptom postája A berlini 
császári posta-muzeumban egy érdekes okmány 
van, mely szinte páratlan a maga nemében. 
Ez as okmány a Ptolomeuszok IIL századbeli 
uralma idején kiállított sematizmus a posta
szervezetről. Nílus völgyében működött ex a 
posta, voltak hivatalnokai, levelezői, kereske
delmi ügyleteket is elvállalt, valóságos keres
kedelmi ügynökségeket tartott fönn. 

yorkY M u n k á s o k napi kilenc dollárért' 
állandóan kockára teszik as él elüket Úgyszólván 
egyetlen hidmnnkás sem fejezi be életét termé
szetes halállal. Az egyiket egy elszakadt vasléc 
üti agyon, a másikat egy izzó vasrúd égeti 
tönkre, a legtöbb pedig több száz lábnyi 
magasságból a mélységbe zuhan. Egy amerikai 
folyóirat körkérdést intézett a hídmunkátokhoz 
és akkor kitűnt, hogy nincs közöttük egyetlen 
egy sem, a kit egyszer-másszór ne ért volna 
baleset Az egyik leesett a Manhattan-hkl 
vázáról és betörte három oldalbordáját. Egy 
másik griTt?n«! méter magasságból a folyóba 
esett, de csodálatos módon nem történt baja 
A Blackwell's Island Bridge építésénél hatvan 

ember pusztult el. Veszedelmes foglalkozás az 
alagutmunkásoké is, különösen ha folyó""alatt 
elfutó alagút építéséről van szó. A caissonokban, 
a melyek komprimált levegővel vannak meg
töltve, igen nehéz a munka. Csakis igen erős 
szervezetű és teljesen egészséges embereket 
alkalmaznak ilyen munkára negyedfél dollár 
napi bérért. Igen gyakran megesik, hogy 
jninden. alÖJtigyAzat ellenére is viz nyomul a"' 
caisonokba és ilyenkor" a munkások mindig 
az életükkel játszanak. A legtöbb szerencsétlen
ség a bányákban történik. Az úgynevezett 
antricit-földön. Pen^zilvánia keleti részén.ahol 
kjjenr. nagy hánya vin, évankint esni nwnkáa 
pusztul ejyrau sphesül meg bAnyaszereacséU 
lenség k^eitezii*e^Vd!báíiyaÍz:itaAz< 
tetemnéző ritkán ,«res; és aar őre, a kitő 
megkérdezték, Aogyan 1 vaVaiVhogy mindéi 

lun̂ ^̂ l̂ Ê̂ ^̂ Ê '̂ 
minflg~Bgy- fogukat kellene IIBuzattflör. i 
halállal néznek aieftfe hapbotlwi a tengerparti 
mentő-állomáspk ttataaatitjjaMB, a kik mindij 
tudatába vannak" amW; nogf előbb-ntóbt 
életüihe fog kerülni a meréaiSégÜkv.-nm^ i 
mellett egy hónapra csak 60 dollárt kapnak 
Hogy ezekre á veszedelmes műnk ákra ís'min
dig akad ember, áz abban lén magyarázatát, 
hogy a megélhetési viszonyok mindenütt ne
hezek, . másfelől pedig as illető munkások 
annyira megszokják a veszedelmet, hogy utóbb 
már nem is törődnek vele. " 

Elejtett beszédet * i 
A) Hát nincs szerencséjük az ellensé

geidnek! •'• "* .'• •-• • ' 
B) HogyTbwy,-,-, \ 
AJ Barátom, a napokban sétálok az 

utcán s mondja a sok köz01 egyik a másik
nak : »na, most betetőzle.. BeletőzteT ümétli 
a másik. Az igái - válaszoltam nattft. -
amit emberi kézzel és emberi ésszel el 
érni, azt be ia lehet tetőzni, de ha a 
gonoszsága, csalása? vilarjÉek határtalan 
annál nem leftet betetőzni;'ugy-e? 

B) Mit szóllak. 
A) Találva érezték 

lak a faképnél 

too a háza előtt. hu 
B) Az semmi, hány utcaseprő kellene, 

aki azt a -palákot. kiseprűzné inneo. 

Állandóan nagy raktár min
denféle fflaxer, intik 

mM 
a leajntáiyosakb ára*. 

As ÍUnmn egyed üh 
ÍŐelárusitója 

Tertsdi Alajos 

u |u o o o o u u |u |u lu |u 
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Saltberger Rudolf jelentése szerint: 
Boza 
R.0Z3 
Árpa 
Zab 

8-50— 8*60 korona. 
6 2 0 -
5-80-
6- -* * 

Tengeri 6-20— , 
pr. 50 kgr. 

Irányzat gyönge. 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

BEFIZETŐINEK!! 
BÉTÁXST O H U 

R Ó Z S I 
É f E6TÉB E L B E S Z É L É S E K 
liaiairl novella köaHt adott k iAsaéx-
nál több oMalra terjedő kötetben agy 
ceaaaó iaeo. •fcerth etbeaaétéa van, me-
lyekften az iró megfigyelései, imprenioi 
aaaftra Bgyeleaireméltök, nagy bátran 
• a Mgmaligabhaii ajánljak a 
k**vazraeoy*l lapunk olvasóinak, 

• • l í ra i i, aki lapunkra aJőnzet, roeg-a a morét, ha ezen igényét válunk 
• 40 flUér dijat horzánk beküldi. 

o A mű bolti ára: 

2 korona. 

A K I 
hirdetni akar "fiQ 

még pedig eredményesen, az forduljon 

LEOPOLD GYULA 
htriető Tállalat betéti tártuághoi 
Biaapest, TEL Erisébet-k. 41, 
ahol hirdetéseket az Összes létező 
bel- és kOlfOldi hírlapokban és nap
tárakban kiváló szakértelemmel, lel
kiismertlesen, pontosan és szolid ára-
kon ittfÉfrfcVik *q naptár kizáró
lagos képviselete, vidéki lapok köz
ponti hirdetési osztály a, számos hírlap 
kizárólagos kezelösége. Díszes ujs 

minden felvilágosítás a Lehirdetők-
. , nek díjmentesen. 

KJROUZÜK MEG A HÁZIORVOST! 

rondory 
alkalikus >«™«»y» 

Bor, pezsgőhöz a legjobb ital 
Magyarországi főraktár: Bpest,V.Zolíán-u. 10 I 

72095/910. számhoz. 9 

Vendéglőépület örökeladási hirdetmény. 
_ — i . A magyar—:~yallasai«p~4ülajuuiAaa"-artyoe-1 W-"a laavai"--"" . 
megyei Karakó község belterületén, a legforgalmasabb he
lyen fekvő $ 

v e n d é g r i ó é p ü l e t n 

telkének a rajtaleró fő és melléképületekkel együtt leendő 
örökeladáía Iránt 1910. éri aagnsitu hó 22-én délntán 
S érakar a hdyszinéo nyilvános szóbeli árveréssel egybe- 88 
kötött zártsjánlatu versenytárgyalás fog tartatni. 

Az árverés megkezdése előtt, az árverezni szándékozók 
által, az árverést vezető kezeihez négyszáz (400) korona S 
bánatpénz vagy készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban teendő le. A zárt ajánlatok ugyanilyen bánatpénzzel gg 
látandók el. A részletes versenytárgyalási és eladási felté
telek Karakó és Jánosháza községházánál a hivatalos órák 
alatt betekinthetek; az árverés megkezdése előtt pedig a §8 
helyszínen felolvastatni fog. 

Budapest, 1910. július havában. 
A m. kir jvaUás J s MsoMaiásIgyi •IntoatartéL 

Néhány elismeri levél STERN HÚR FIA jánosházai 
hornyolt-tetőcserép és gőztégla-gyárában készfiit 

a n y a g o k r ó l : 
Tölcsány, 1907. X/18. 

Mai napon postautalványon beküldtük a szállított cserépzsindely 
árát s egyúttal a szállított kitűnő minőségű anyagért elismerésünket 
fejezzük ki. . Tisztelettel 

Báró Gnttmann László zalabéri uradalma. 
Tölcsány, 1907. XTJ./14. 

Szíveskedjék jövő évi építkezésre 30—100 ezer darab tégla és 
10—80 ezer darab tetőcserépre Zalabér állomásra ajánlatot tenni. 

Biró Gnttmann László zalabéri uradalma 
Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én. 

TeJ|*t#tes .Stern Mór fia i n u k Jánésnáxa. .< 
ow-^Juiendek, *tey a gyort^f fcm^ tígy "-mint a" 

"tOldött cserépzsindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb. 

Schmldt Adolf. 
Pusztaszentlászló 1908. VI/23. 

A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok vele 
elégedve. Zágorhldy Cigány Bertalan. 

"Kelt Pacsán, 1907. február hó 26. 
Miután láttam Pacsatüttősben a gyártmányát és nagyon jónak 

találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja a 
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövők ki vele, nrmt írsöpronyi. 
val, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb. 

Acél Miklós építési vállalkozó. 

Nyomatott.Dinkgreve Nándor villányerőre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


