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fi ur. Ipari balesetek. 
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A lap szellemi részét illető közlemények a 
szerkesztőséghez; előfizetések, hirdetési dijak 
és reklamációk a kiadóhivatalba. ' 

' Megjelenik minden szombaton. 
Myflttér sora 40 fulór. Hirdetések •< 

esés szerint közöltetlek. 

A technika csodás baladásával és 
fejlődésével lépést tart a balesetek száma, 
amelynek következtében <?agy rokkant, 
nyomorék lesz egy munkás, vagy ha
lálát okozza. 

Az ipartörvényt más alapra kellett 
fektetni, hogy az óvintézkedéáek által, j 
az iparosok egészségtanának a fejlesz- ; 
tése által — emberi életben ne essék káif! 

i 
A sok szigorú rendelet, az egész- j 

segtani intézkedések dacára mindenna- J 
posak a halált okozó balesetek még a j 
gyárakban is. , 

. A napokban egy helybeli vaske- j 
reskedó által íentartott kovácsműhely- ,' 
ben, mely gázmotorral volt berendezve ! 
— az ott alkalmazott kovácsinast — j 
megölte az a gép. 

Nem érdekel engem, hogy ez a I 
'vaskereskedő, miért rendezte be moto-r ; 

ral azon műhelyt, mikor itt igen sok 
kovács és lakatosmester van. 

. A dolog érdeméhez sem kivánok 
szólani, mert az ügyészség dolga. 

A vizsgálat során kiderül, hogy kit 
terhel a felelősség ? Avagy volt-e egyál
talán mulasztás? 

Kein érdekel az sem, hogy miért 
nem volt azon műhelyben, állítólag már 
3 hónapja munkavezető. -

Egy emberélettel kevesebb lett azon 
motor miatti ' ,̂-y-;. 
- . • Egy szegény ember gyermekét pusz
tította el az a gép. — .Egy, szegény 
embernél a gyermek, a tőke. Egy sze
gény embernek mindene a gyermek, 
inert attól várja öreg napjaira *— a 
megélhetését, a kenyérkeresetét, ba ő 
maga munka és keresetképtelen. 

Egy szegény embernek ha meghal 
a gyermeke, akkor a vagyoninak egy 
részét veszítette el. 

A bíróság dolga lesz megállapítani, 

Modern lfJnság. • 

Irta: B*si*ts H L 

Csendesen élvezte a nyári est kellemes 
üde levegőjét, két bohó .arany ifjú* a városka 
végén elterülő, pompázó virágokkal díszített 
sétatérnek egy öreg, sürü fája alatt Haványi 
János urat az ifjú jogász nemzedék egyik 
disztagját — társában pedig Rázsó Pétert, 

Hallgattak és cigarettáztak. Ha két fiatal 
ember hallgat és cigarettázik — ugy aki ismeri 
az édes, aranyos ifjúság lelki világát, könnyen 
kitalálhatja, — hogy valamely szép, kedves 
álom képeit színezik ki — hogy sziveikben 
bűbájos ábrándvirágok nyilának. Mert aki 
közelebbről nem is ismerte barátainkat, 
mélázó tekintetükből az is kiolvashatja, hogy 
Haványi ur nem a római jog valamely száraz 
tételén gondolkozik és a tisztelt agrárius 
barátunk sem jövendő gazdaságának üzemi 
beosztását hányja-veti agyában. — Minthogy 
is rózsaszínű mezben pompázó gondolataik, 
egy vágányon haladtak a közeli vásártér 
egyik sarokházának rácsos ablakához, hol 
egy kedves szőkehajo angyal, ég kék szemeivel 

merengve nézi az akonyatot— míg az előtte 
fekvő kockás füzetkében, egy másodfokú' 
egyenlet már másfél órája, szerényen vára
kozik megfejtésére. -

Kérdés, hogy vájjon csodálatos véletlene-e 
az a sorsnak, ba két igáz jó barát, kiket, 
még az elemi iskolából eredő szoros kapocs 
fűz egymáshoz, kik egymást őszintén szeretik 
— sziveikben-egy lányka képét hordozzák — 

— Ugyan, ugyan kedves Jancsi túlságos 
pessimistikusan Ítéled meg a helyzetet Szinte 
nevetséges, hogy egy fiatal emberben ily kevés 
önbizalom legyen — felelt Péter, mi közben 
önkéntelenül >E< beinket rajzolgatott botjával 
az előtte huzodó gyalogút" puha, barna ho
mokjába. 

— Tévedsz, ba azt hiszed, hegy talán 
féltékeny vagyok. Oh nem, a féltékenység a 

^gj^n^ség^ete^^^zdlt tem^^BJrrányL^do^ 

De jellemző e két fiatal ember mély 
baráti szeretetére, hogy bár ismerték egymás 
szivdobbanását, eddig következetesen hallgattak 
e kényes tárgyról, kerülték a- tüzet, nehogy a 
sziveikben csendesen nyugovó robbanó szer 
széjjeltépje szoros köteléküket 

Ám mostan, talán az ábrándos lelkekre 
oly bensőleg ható szabad természet mámo
rító befolyása alatt — Haványi megbolygatta 
a szunnyadó parazsat — bizonyára nem rossz
akaratúig. 

Péter — szólt a jorista, halkan és elfo
gultan — mond kérlek miért akarod éppen 
te az én, talán dőre, de mély' illúzióimat 
összetépni, miért csaptál fel te is legújabban 
Ernuska udvarlójának? 

hogy itt gondatlanság által okozott em
berölés vétsége, vagy bűntette forog-e 
fenn ? Midőn egy emberélet elpusztul 
ily módon, akkor felette napirendre 
térni nem szabad. Holnap egy mis mű
helyben, egy mis gyárban olt ki egy 
emberéletet egy oly gép, hasonló körül
mények közt. 

Ez az, ami késztet az észrevéte
lekre. 

Ha az angolok, amerikaiak meg
becsülik a nyers embererót, mert szá
mokkal, pénzben fejezik ki az értékét, 
skkor niluhk sem szabad megengedni, 
elnézni, megtűrni, hogy bárki alkalmat, 
módot nyújtson az emberiség pusztítására. 

Minden gyárban, műhelyben a fel- , 
állított motor, vagy bármely gép üzembe 
addig nem hozható, mig mellette szakértő 
nincs alkalmazva. Ha ez a rendelet meg
van, akkor érvényt kell annak sze
rezni is. 

A törvény világosan rendelkezik 

lett, hogy biz erősebben ég lelkébstt a félté
kenység izzó tüze, mint azt 0 hiúságnál fogva 
beváltaná, — hanem — folytatta — fáj egy 
ily különben jé és nemes barátot, mim te 
vagy, vetélytársnak tekintenem. 

— A harc, a küzdés mindig edzi as 
izmokat — szóit Péter kissé talán fontoskodva; 
szinte tudákos hangon — osak ha as életben 
eléuktornyosuló gátoltat sikeresen áttörjük 
elvessük csak Igazában as elért cél nyújtotta 
igaz örömöket . 

— De nem gondolod, hogy az ember
ben, különösen egy barátban, bizony s mél
tányosságnak is helyet kell foglalnia, az ész
nek parancsolni kell tudnia a sokszor rakon
cátlankodó szívnek, tiszteletben teli tartania 
szerelemben is a történeti előjogokat? *'" 
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az oly gyárakról, amelyeknek a tulaj
donosa nem szakember, hogy állandóan 
— munkavezetőt tartson, különben az 
üzemet be kell szüntetni, vagyis a gyá
rat, esetleg műhelyt — be kell zárni. 

Hogy lehetséges az, hogy 3 hónap 
óta nincs szakértő munkavezető egy 
műhelyben s ott dolgoztatnak, gyerkő
cökkel? ».-.-• •' *5£ ' : 

Miért nem zárjuk le az oly mű
helyt ? Az iparfelügyelő miért nem in
tézkedik ? Kinek a kóte'essége bejelen
teni, hogy valamely gyárban nincs mun
kavezető? Az ily mulasztásoknak, fe
lületes, hanyag ellenőrzésnek ily gyászos 
következményei szoktak lenni. Csak egy-
egy emberélettel van kevesebb!! Az 
apa ölthet gyászruhát, sirathatja gyer
mekét, az nem fog kenyeret keresni 
többé az öreg napjaira. Az nem lesz 
támasza, vigasza, rokkantsága esetén. 

Meghalt és eltemették, a motor pe
dig dolgozik tovább 

A világ rendje ilyen. 

Hangverseny Jánosházán. 
Régi jó aethetikusunk Gregns Gusztáv 

olvasta a fejünkre, hogy: ignoti nulla Cupido, 
ezért nincs érzékünk a szépművészet iránt -

Talán nem volt egészen igaza, mert a 
hiba nem bennünk rejlett, hanem a művész' 
urakban. 

Nem találták meg a módját, az utat a 
szírhez és elméhez, amely áltál felébresztették. 
volna az érzékeinket akár a költészet vagy 

-más szépművészet iránt. 
Hegedűművész Jánosházán, az aki con-

certet ad — nagy szó. 
Ki hitte vagy remélte volna, hogy lesz 

publikuma, mikor legtöbbször azt szerették 

hallani, hogy >here tyu-tyu-tyu«, vagy •hal
lod-e te körösi l á n y nótáját 

Egy hegedűművész klasszikus zenedara
bokat játszék a pódiumon és hozzá zongora-
kíséret mellett, ez vonzón IU publikumot? 

Erre a kérdésre Szerdahelyi Károly he-
gedOművéiii megadta v—iaazC 

•. A bátraké a siker.-SzerdahelyiKárply 
hegedűművész hangversenyt rendezett János
házán augusztus 15-én. amely fényesen sikerült 

A kaszinó összes termei megteltek. — 
Ember-ember hátán, söl a legtöbben a folyo
sóra szorulták, pedig megváltották a jegyeiket 

Nagy és díszes publikum töltötte meg 
a termet hogy élvezze az előadandó darabo
kat Hozzájárult az érdeklődés felkeltéséhez 
az is, hogy egy symphomát adatott elő, amely
ben 30 gyerek közreműködött mindenféle 
hangszeren: síp, dob, csörgő, hegedű, üveg 
csengő, fésű' stb. Mindenki nagyszerűnek hir
dette — az is lett 

A siker Szerdahelyi Károlyé, aki egy
szerre meghódította itt a közönséget a szá
mára. Álljon itt a tudósítás: 

Pont 9 órakor a függöny felgördült s 
egy gyönyörű,'aranyos, bájos teremtés volta
zongoránál látható, a kis zongoiaművésznő — 
Fischer Adél. 

> Egy pár accoid megcsendült és Szerda-
het i Károly hegedűművész a műsor első 
számit, »a hegedűversenyt* kitűnő techniká
val és egy virtuóz játékával adták elő. 

Fischer Adél zongoráktséretével árulta 
el nagy zene-tehetségét. Volt is nagy taps
vihar a kiváló előadásért 

Majd Sakál Irénke lepett a pódiumra és 
Szerdahelyi egy szerzeményét: .koncert ma-
zurka* énekelte Szerdahelyi kísérete mellett 
szépen iskolázott csengő hangjával. A közön
ség vele sem fukarkodott a tapsokban. 

Ezután Nóvák Pál, a közönség kedvence 
szavalt Kis Imre, Petőfi és más költőktől a 
tőíe megszokott előadással néhány verset 

Majd ismét Fischer'Adél és Szerdahelyi 
Károly lépett a közönség elé s az előbbi nagy 

sikerüket még egy nagyszerűbbel, Húbay 
•csárda jelenetének* ' művészi eljátszásával 
tetőzték. 

Végül következett a »symptonla«* a víg 
szánkázás, melyet serdülő leányok és fiuk 
adtak elő. Ezt megelőzőleg a kis Salzberger 
Edith a prologot mondta el szépen, kedvesen 
joly ügyesen és értelmesen, högy~a kfefmseg"" 
kézről-kézre akarta adni, hogy megcsókolhassa 
azt a kis babát. A symphonia remek volt.Ezt 
nem'lehet leírni, látni kellett, mikor -a füg
göny felgördült és Szerdahelyi a karmesteri-' 
pálcával dirigálta azt a sok csöppséget a kü
lönféle hangsz'ereiken t azok oly fegyelmezet
ten, gyakorlottan és szépen játszottak, hogy 
az egész darabot elejétől végig újra el kellett 
játszaniok. , 

Az elismerés most csak Szerdahelyinek 
jutott, aki az egészet rendezte, a közönség 
szűnni nem akaró tapssal honorálta, majd a 
vállukra emelték s ugy körülhordva ünnepel
ték a művészt Egész Szerdahelyi láz fogta el 
a közönséget '.. r 

íme, a közönség a zenéhez is é r t A 
szép zenét mindenki szereti, csak a gonosz 
emberek lelke oly fásult, hogy a zene nincs 
reá hatással. - - • 

•Bőse léute habén keine Lieder.* 
Most jött a java. 
A termet kiürítették, a zene zendült, a 

fiatalság táncra perdült és roppta a táncot 
kivilágos kivirradtig. . 

Még valamit! A fiatálság a nagy sikeren 
felbuzdulva rendezhetne még többször is ha
sonló táncmulatságot, hiszen az idén nem is 
volt bál. 

Több életet, nagyobb kedvet! 

Figyelmeztetés 1 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
jük a hátralékos összeg beküldésére, mert 
már kénytelenek lennénk bírói nton be

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

— Ez mind szép és okos beszéd kedves 
Jancsikám. Abszolút értelemben igazad is van. 
Csakhogy az élet szomorúan rácáfol ám a 
teoritikus igazságokra. A szerelem önző és 
kegyetlen. Szerelemben, különösen ifjak sze
szereimében megfontolásról, méltányosságról 
beszélni oly képtelenség, mintha az egyik ke
reskedő könyebb megélhetése céljából, kon-

- kurrense üzletének bezárását kívánná. A sze-
• rtíém^éJeti^ában \ ft'éftiBjtt^aw** 

tétele — az erősebb legyőzi a gyengébbet 
Nézd az erdő szarvasait, párjukért véresre 
Öldösik egymást hatalmas agancsaikkal — 
vagy hallgasd a kedves kis éneklő madarak 
bűbájos hangversenyét, melylyel ők is sze-

: relmi babérokra pályáznak. 

— Helyes! Ám nézd Péter, nálad igaz 
szerelemről szó sem lehet Rád helyesen al
kalmazható a latin közmondás: .Hadié mi 
hí, cras tibi*. Nálam ez nem áll.Én szerelmi 
ösztöneim első felébredésétől fogva hűen ki
tartok Erna mellett 

-— Bravó! most is igazad van. De hát 
szerintem annál nagyobb dicsőség azaz annál 
hízelgőbb arra a lányra nézve, kinél a szere-

| lem hullámos tengerén sokat hánykódott szi
vem, végre fiz pontra jutott 

Erre már felállott Hoványi és indulatait 
már nem tudta rejteni — indulatosan kérdezte: 

— Hát talán komoly szándékaid vannak 
Ernával?.-. 

Rázsó hidegvérrel jóízűt szippantott fi
nom samatn egyiptomi, cigarettájából ésnyu-

— Komoly szándékról beszéTrjta szó 
valódi értelmében most még legalább is korai 
De annyit őszinte természetemnél fogva meg 
kell mondanom — mert hiszen te provokál
tad — hogy ha majd évek mulra képesnek 
érzem magamat a házasodásra és méltónak 
fogom személyemet találni az ő nemes lé
nyéhez, — ugy . . . 

Tovább nem folytathatta. Hoványi az 
izgalomtól reszketve, szinte orditá: 

Dgy, hát akkor köztünk is az erő
sebb fog győzni. Holnap találkozunk. 

Mint egy színpadról távozó drámai hős, 

Otthon kávéházba rohant, hova sürgősen oda 
telefonálta segédeit 

Rázsó természetesen egy másik kávé
házban ugyanígy cselekedett 

Fél óra múlva egy-egy vjgan búsuló 
ifjú társaságnak lehettek tanúi a két kávéház 
vendégei. Folyt a bor,.pezsgő és búsult, sírt, 
majd duhajkodva kacagott a hegedű. No hát 
mert el kett búcsúzni "fett öl' á komisz világtólf' 

; f f S v ^ W Mi1 .Mhtsj*,' 
mindkét lovag-tanács egyhangú véleménye 
szerint, ez ügyet nem lehet csak amúgy jegy
zőkönyv utján elintézni, súlyos feltételű pisz
toly-párbajban állapodtak meg. 

Miután pedig a jókedv vagy jobban 
mondva a búsulás addig hágott, hogy a fiuk 
már a cigányok kormos képeit sem átallották 
cuppanós csókjaikkal megtisztelni — kiadták 
a jelszót: előre az ő ablakához ! 

Hoványi és társainak kedvezett a sze
rencse, ők voltak előbb Ernuska ablakánál. 
De a cigányok á kellő csárdásnak első akkord
jait húzhatták el — már megérkeztek rrjiam-

hagyta el öntudatosan, magával megelégedet-I "lépésben Péterek is, kinek muzsikásai persze 
ten, vitatkozásuk színhelyét Egyenesen az | leakarván pipálni amazokat, hangosabban szól-
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Lemondtam rólad. 
Lemondtam rólad! „ r „ , 1 

Elnyomtam minden érzést a szivemben 
S megírtam büszkén: ne szeress te engem, 
Mert már én sem szeretlek! 
Tekints ugy eztán, mint egy halottat, 

TBerre^^-rrT?ri^ 

Heti krónika. i 

Nem hullott könny, nem szállott egy sóhaj sem, 
Remegés nélkül fogtam meg a tollat 
S lezártam szépei:, hidegen ezt a levelet 
S hittem, hogy most már elfelejtelek, 
Most, hogy lemondtam rólad . . . ' • • 

De éjjel, amidőn , J'. 
^Rászállt szivemre az emlékek hallá ~ 

S átfonta lelkemet tündérkarokkal: 
Éreztem én csüggedten, remegőn: 
Gyenge vagyok, nem küzdhetek azokkal . . . 
És újra lelkemhez öleltelek, 
Szeretőn, vágyón; fejőn, álmodón . . . 
És éreztem, hogy örökre veled, 
Csak veled álmodom 1 
És éreztem, hogy nem foglak soha 
Feledni — kedvesem — ~ 
És sírtam fájón, titkon, csendesen . . . -

Az ész. a nappal oly gőgös, nagy ur, . 
Mely- szolgajármábá-hajtja a szivet, 
Gyötrő önváddal, gyáván megvonul 
Az éj csendjén és megbánja, amit tett 
Ismét a szív lesz a hatalmasabb — 
S a büszke ész pedig mindennel jobban 
Érzi, hogy ő az elnyomott rab I 
S hogy minden mindegy ezen a világon, -
Hogy' nincs igaz érféke semminek sem, 
Ha sincs, akit szivünkben hordjunk áldón, 
Ha nincs, akit szeressünk 
—' S ha nincs, aki szeressen ! 

Krüzselyi Erzsi. 

Alig. 18. őfelsége 80-ik születésnapján 
Jánosháza zászlódiszt öltött, a rk. templom
ban épugy az izr. templomban is hálaadó 
istenjisztelet voÜ-Az jac. ^Iközséj ^IjtokséKe,. 

tak bele ütött-kopott hangszereikbe az éjszaka 
néma csendjébe. 

Majd felhangzott a hegedűk siró-rivó 
bárjain a >Csak egy kis lány . . .< örökszép, 
andalító, bűbájos, édes melódiája. 

Mily fenséges, pompás kép! Két elkese
redett vetélytárs, két jó barát, csendes, poé
tikus, csillagos éjszakán — hová élesen kivi-

lelkű kislánynak. 
Nem volnának valóban ifjak, ha e köl

tői pillanatban nem szálina el sziveikből 
minden kölcsönös harag és indulat — nem 
volnának valóban bátrak, ha következetesek 
maradnának és nem ölelnék át egymás dere
kát, hogy együtt húzassák . már . a kedvenc 
nótát: >Tele van a város akácfavirággal.' 

Az egész kerek világonnalánjiem-volt 
ez órában egy boldogabb teremtés sem, mint 
az a szőke hajú, kék szemű kis lány, ki hun
cutul tekintett ki a függöny mögül, azokra a 
szegény, boldog fiatalokra. 

'^séglTsürgönyileg is üdvözölte. 
A hangverseny megismétlése. A hét

főn megtartott hangverseny fényes sikere arra 
indította a Kaszinó igazgatóságát, hogy fel
kérte Szerdahelyi Károly keszthelyi ..enetanárt, 
a hangverseny megismétlésére. Szerdahelyi 
Károly-készséggel tett elege.t azon óhajnak, 
hogy alkalom adassék a közönség azon ré
szének is azon művészi élvezetre, akik hétfőn 
nem jelenhettek meg. A hangversenyt vasár
nap, augusztus 21-én ismétlik meg, ez uton 
adják a közönség tudomására, meghívót nem 
küldenek szét. Beléptidij ülőhely 1 korona, 
állóhely 50 fillér. 

Tanitóválasztás. Augusztus 14-én volt 
Jánosházán a Nóvák Pál lemondása folytán 
üresedésbe jött tanítói állás: betöltése. A rk. 
iskolaszék Kiss Zoltán mosonyfalvi tanítót 
választotta meg 8 szavazattal 4 ellenében.Az 
iskolaszék most diadalraámorban úszhatik,hogy 

* Novak Pált elüldözte, mivel lapunknak felelős 
szerkesztője volt — mint tanitó. Keresni kell. 
azt a várost, ahol nem büszkék az oly taní
tóra,, aki még lapot is szerkeszt, pláne ugy 
mint Nóvák, akinek tollából az .Egyetértés, 
cimü napilap, minden vasárnap hozott szebb
nél-szebb költeményeket. Mi jót tudjuk, hogy 
embert elitélni a legkönnyebb, de megítélni 
nehéz. Egy emberben az embert az találja 
meg, akinek van hozzá műveltsége és kellő 
Ítélőképessége. Ez mindenkinek nem adatott 

A motor áldozata. A Kohn vaskeres
kedők műhelyében felállított motor által meg
sérült Németh István kovácsinas, csütörtökön 
vérmérgezés miatt iszonyú kínok közt meg
halt A hatóság minden irányban megtette a 
kellő intézkedésekét Pénteken dr. Király és 
dr. Deutsch czelldömölki orvosok a járásbiró 
és szolgabíró jelenlétében telboncolták a sze
rencsétlen fiút Általános a''részvét azon sze
rencsétlen szülők iránt, mivel néhány év előtt 
egy felnőtt leányát vesztette el gyanús körül
mények között, most meg a l á t pusztította 
el egy gép. 

Tilalom. A szomszédos sümegi járásban 
fellépett száj és körömfájás miatt a jánoshá
zai bertalani vásárra szarvasmarhát felhajtani 
tilos, ami elég kárt okoz a községnek. 

öngyilkosság Kisioalyón. Szerdán d. 
I0S 

kamarájukban felakasztotta magát Telefonice 
értesítették azonnal a czelldömölki szolgabírói 
hivatalt ahonnét Somogyi Aladár szolgabírói 
dr. Király János járásorvossal együtt a hely
színre utaztak a vizsgálat megindítása végett 
Egyelőre nem lehetett megtudni az öngyilkos
ság -okát, — Kunosné alig 8 hónapos asszony 
és az urával jól élt 

Hihetetlen. Ily cim alatt említi meg a 
•Keszthelyi Hirlap< laptársunk, hogy 174 
ember á főbíró elé lett idézve, mivel a tűz
rendészet! felügyelő előadásain nem jelentek 
meg. — Pedig ugy volt, t laptársunk, elég 
sajnos. Jánosházán sok hihetetlen dolog meg
történik. 

• • W ! ' " ! _ J ' ' , J ! ^ ' 
Az nj százkoroaás bankjegyek. 

Osztrák-Magyar Bank augusztus 82-én 
koronás bankókat bocsát lorgalomba s közöltük 
ugyanakkor a magunk megjegyzéseivel együtt 
az uj bankó leírását is, amely az 1902 óla 
forgalomban levő százkoronások helyébe lép. 
At nj hankó leírását ma közli száraz hivatalé*. 
szavakkal a hivatalos lap. Ebből megtudjuk, 
hogy az uj bankjegy vízjegy nélküli papiroson 
va i nyomtatva és 163 milliméter széles és 
108 milliméter magas, a színe pedig kék. A 
kékhasu bankót díszítő kép tulajdonképpen 
két részből áll. A jobboldala nagyobbik.részén 
derékszögű keretben a felső balsarokban a 
magyar szövegű oldalon a magyar korona 
országainak címere, a német szövegű oldalon 
a babérral övezett kétfejű sas lát!,ató. Egyéb 
rajzokban mind a két oldal egyforma. A 
magyar címertől, illetve a sastót jobbra egy 
női mellkép van, amely két kezével egy virág
füzért tart A yirágíüzér közt négyszögletes 
mintázása ruha látható. A háttér, ép ugy mint 
az alaknak abból kiemelkedő ruhája és virág-
füzér guilloche-technikai módon vannak áb
rázolva. A keretnek, felső része nagyobb kö
zé prozettából áll; ennek oldalát két tojásdat 
alakú, a cioo»-as számot tartó, egyszersmind 
a keretnek két felső sarkát képező rozetu 
díszíti. A keretnek három kisebb és kél nagyobb, 
felváltva egymáshoz fűzött rozettaból álló alsó 
részét a felsővel bal-és jobbfelöl két-két kisebb 
rozetta köti össze. A jegyképuek valamivil 
kisebb baloldalu részén kék színben a bankjegy 
szövege, valamint a bank czégjegyzése olvas
ható és pedig a magyar oldalon ekként: 

.Az Osztrák-magyar Baak e bankjegyért 
bárki kívánságára azonnal fizet bécsi és buda
pesti főintézeteinél. 

Száz Korona 
törvényes ércpénzt Bécs, 1910 jauár 2-án.» 

Osztrák-Magyar Bank: 
Heinrich főtanácsos. Prangér vezér titkár 

Az nj bankjegy forgalooibabocsájtásávai 
egyidejűleg az Osztrák-Magyar Bank megkezdi 
a most forgalomban lévő 100 koronás bank
jegyek bevonását is. 

Dinkgreve Nándor 
könyvnyomdája, Czelldömölk. 

S x i l l i t : 
1000 finom színes borítékot 

, cimnyoniá 
fOOOfinomle 
1000 levelezőlapot . . 
100 névjegyet ,1*20 

leakiTókat a koreaátél teljéik. 
Falttal fairaiaasekat, 
lapokat - whm 

nyentatráayokat, 
értesítéseket, - lakodalmi 
5 hívókat = 
és miaieu egyéb ayoartatváayekat a 
legizlésesebb kivitelben, aftaflaml 
:: és jutányos áron. . s 

F I S T I -
UBBfl 
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i t siklik figyelmébe. Azon vivmá-
' nyok között, amelyekkel ujabb alkotmányos 

életünk dicsekedhetilr, bizonyára nem lényeg
telenek közoktatásügyi alkotásaink. Azonban 
e nagy munkának mégis alig van érdemesebb 
része, mint az, amely kiválóan nőnevelésün
ket érdekli. A szülőket rá kell bírni, hogy 
leányaik kiképzésére ugy, mint a fiaikéra, az 

- anyagi ég idO- áhluistot hui-xak infgy JásMSte 
háza községben sem felsőbb leányiskola, sem 
polgári iskola nem lévén, Hirschler Sománé 
ott lanitónö az uj tanév közeledtével polg 
isk. növendékeket nyilv. vizsga letevése köte
lezettség mellett felvesz. Már 3-ik éve, hogy 
községünkben lakik és ezen idő alatt növen
dékei a legfényesebbed vizsgáztak le az I—IV. 
polg iskoláról. Mi, akik ismerjük fenti tanítónő 
buzgó és önfeláldozó munkásságát, áTTegme-
lecebben ajánlhatjuk a t szülők figyelmébe. 

A KinaáabóL A kaposvári gyepmester
telepről elloplak egy elhullott disznót Nem 
cigányok, hanem egy szegény napszámos-csa
ládnak tagjai. Azt mondják, hogy az éhség 
vitte r i őket Meg hát olyan drága a has, 
hogy máskép nem jutottak hozzá. 

A sertésvész pusztításai. Az idei hus-
drágaság mellett rendkívül kedvezőtlen kilá
tásokkal tekinthetünk a húsárak alakulása elé, 
mert állalállományunk szaporodása: nem annyi
ra kielégítő, hogy a nagyobb kínálat esetleg 
megakadályozná az árak további emelkedését 
Különösen a sertéstenyésztés áll kedvezőtlenül 
ezidén, mert mint nekünk jelentik, a délma
gyarországi vidékeken az egyes uradalmakban 
a sertésvész oly pusztítást vitt véghez, hogy 
a sertések közel ötven százaléka elpusztult 
A sertésvésznek ily nagyarányú pusztítása 
mellett ezidén több százezerrel kevesebbet 
fognak be hízásra az uradalmak és a kisebb 
mezőgazdák. Hogy a sertések ily nagyarányú 
pusztulása mellett a már most is elviselhető 
sertésárak továbbra is emelkeni fognak, az 
valószínűnek tartható. 

Egy furcsa rendelet Mi mindenkor 
hozsannával fogadjuk a hatóság intézkedéseit 
az egészségügy terén, de ha-a közönség hát
rányára szolgál, akkor nem látjuk be annak 
üdvös voltát — Minden községben kell vágó
biztosnak lenni, aki az ott kimért hust ellen
őrzi, de E-Hetye községben nincs. A község 
maga kicsiny, kevés ott a husfogyasztó kö
zönség, igy az ott lakó mészáros csak néhány 
kilogrammot visz Jánosházáról, hogy legyen 
a mészárszékben, ha valaki hust akar tőle 
vinni Itt a bökkenő, ami megdrágítja a hus 
árát, mert ha az a helyei mészáros egy'mar
hát vágat itt, akkor a vágóhídi költségeket, 
3 korona 60 fillért, meg kell itt fizetnie és a 
vágóbiztostól kell még egy kisérő levelet k i 
állíttatni, ami 1 koronába kerül és még 
szemledíj is 1 korona .^ j j ' eddig, rendbefl 

mint község Bubához tartozik, igy ha olt hust | 

akarnak kimérni, csak azt szabad, amit a 
bobai vágóbiztos ellenőrzött, a jánosháiaié 
nem érvényes. A helyei mészárosnak most 
pl. ha Jánosházán kifizetett mindent, akkor 

i kocsin Bobara keü mennie, olt bemutatja a 
I hust, lefizeti a szemledijat és eleget tett a 

furcsa intézkedésnek, igy 4 koronával szapo
rodott a költsége, amit a husfogyasztó közön
ségnek kell megfizetni; A hus drágaságához 
ez is hozzájárul. Megtörténhetik az is, hogy 
es a mészáros, megunja a sok lótás-futást és 
költségeket, egyáltalában nem mér hust — 
Mi ugy hisszük, hogy a jánosházai vágóbiztos 
kísérőlevele elegendő, mert ha nem szabad 
kimérnie a hust, akkor ugy sem adja ki azt 
a kísérőlevelet és 4 koronával kevesebb a 
költség s kevesebb időt vesz igénybe, mig a 
Jánosházáról elvitt hus a mészárszékbe kertit. 
A mészáros felelős a kimért húsért s igy a 
dolog simábban megy s nem kell attól tar
tani, hogy E.-Hetyén egy szép napon bezár
ják a mészárszéket, s ezen furcsa intézkedés 
miatt egyáltalában nem kaphat majd a kö-
zönség hust 

Gabonaárak 
'—• 1910. augusztus 18-án.— 

Salzberger Rudolf jelentése szerint: 
Bnza 9- 9"10 koronái "3 
Rozs 6-50— „ 
Árpa 5"90— * „ 
Zab 6- — „ 
Bab 6" „ 

_ Tengeri 650— , 
pr. 50 kgr. 

.Irányzat gyönge. 

ALAJOS 
fosser, lisit-, papír-, festék-, ola)-is 

róvidáru kereskedése 

A Iida-cnkorka és Sósborszess elárusító
hely e. 

L - T I l T T " T t l A B l l É f T ' ' ~ 

Képeslapok és levélpapírokba*, 

Iskolai és Irodai felszerelésekben, 

Stoliwerck ktilönl. cukorkáiban, 

Koestlin-féle süteményekben! ! I 

Ha káxát, ka föld
jét bérbe, vagy el
adni akarja. Hala-
kasa van kiadó. Ha 
lakást keres, avagy 
Barmit venni, eset
leg eladni akar, 
hirdesse lapunkban 
Biztosan cselt é r ! 

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! 

'ondo r f i 
TikTiikut • 

Bor, pezsgőhöz a legjobb I ta l . 
Magyarországi főraktár: Bpest,V.Znltán-u.10. 

Néhány elismerő levél STERN MÓR FIA jánosházai 
hornyolt-tetőcserép és gőztégla-gyárában készült 

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

Mai napon postautalványon beköldtOk a szállított cserépzsindely 
árát 8 egyúttal a szállított kitűnő minőségű anyagért elismerésünket 
fejezzük ki. _ Tisztelettel 

Báré Gattmann László zalabéri uradalma. 

Tölcsány, 1907. XH/lé. 
Szíveskedjék jövő évi építkezésre 30—100 ezer darab tégla és 

10—30 ezer darab tetőcserépre Zalabér állomásra ajanlatot tenni. 
Báré Guttmann Lászlé zalabéri uradalma. 

Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én. 
Tekintetes Stern Mór fia urnák Jánosháza. 

örvenpek, begjrs _ 
m^^^ánáelyfctogáí 
désemet nyilvánithstom, egyúttal tisztelettel kérem 

^ezúton rnegelége-
. , stb. 
Scnmidt Adolf. 

Pusztaszentlászló 1908. VI/23. 
A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok vele 

elégedve: _ r - Zágorkldy Cigány Bertalan. 
Kelt, Pscaán, 1907. február hó 26. 

Miután láttam Pacsatüttősben a gyártmányát és nagyon jónsk 
találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja a 
Zalaapát; állomásra, mert ha jobban jövők ki vele, mint a sopronyi-
val, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb, 

Acél Miklós építési vállalkosé. 

Nyomatolt Dínkgreve Nándor villanyerőre berendézett=k"önyvnyomdájában Czelldömölk. 


