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VIDÉKE 
K Ö Z É R D E K Ű F Ü G G E T L E N U J i A G . 

Megjelen minden vasárnap. Jelige : .Küzdelem az igazságért L: 

E l ö f l u t t i i á r : 

. . 8 kor. ) Ni-gj eű.Wro . . 2 kor. — fii. 
. . . 4 „ I Kgj«•*aáM irft — „ 20 n 

Sterktsx'ÍTel ériekezbetni; naponVtfnt 4—A-ig. 

Felelős szerkesztő:: 

H U S S G Y U L A . 

S . . r k . . . t o . . c ... kiadóhivatal ; 

KÍH-Crel 1, G\ALinatlii-téi- 76. n á o . Ideintéienddk ->Inp azel. 
Ionii éa anyagi réazét illető minden küldeményei.. Névtelen 

levelek figyelembe nem vétetnek. 

Az általános panasz, melylyel hazánk 
majd minden vidékén az árvizek, ködök; 
általán véve a rossz termés miatt feljajdul. 
nak: megérdelmi, hogy körültekintsünk és 
gondolkozzunk, mi módon lehet ennyi csa 
pást egy nemzetnek elviselni? 

Közgazdaságról lévén szó, nem aka 
rok politikát belekeverni, pedig a józ?n 
közgazdaság égy nyomon jár a politi
kával. 
r Sok magyar politikustól hallottam, 
hogy hazánk földművelő és nem iparai am. 
Az osztrák tartományokból beözönlő és 
a jóizlést mélyen sértő verklik andalító 
hangjaibői merített eínez" okos (?) felfogás 
szerint szomorúan kell meggyőződnünk, 
hogy csakugyan kezdő iparral nyers ter
melő állam vagyunk; mert az eddigi kor
mányok semmit sem teltek a-.é.-t, hogy a 
meglevő iparunkat fejleszszék és ujakat 
alkossanak. Pedig ha 30. évet meghaladó 
— állítólagos — alkotmányos korszakunk 
alatt — á választási czélokra — a nemzet 
ellenségeitől összeharácsolt, bizonynyal több, 
mint száz milliót meghaladó és a tapasz 
tálat szerint kizárólag erkölcstelen eszközök 
szolgálatában álló összegeket fordították 
volna iparunk fejlesztésére: ma már v'rágzó 
iparunk segélyével könnyen lábalunk ke

resztül a mezőgazdaság terén ért su'yos 
csapásokat. y:%: —•—— 

Mert józan észszel senki sem állíthatja, 
hogy a nyugati kultúrával é< divattal lé
pést tartani szerető — mondhatnám — 
piperkőcz fajunk előtt nem kevésbbé lehet 
fontos az ipar, mint mezőgazdaságunk. A 
kinek agya netán az ellenkezőt állítaná, az 
kóros elmélettel van telítve, az nem ismeri 
a statisztikát, nem mérlegelte a nyers ter
mékekért hozzánk befolyó és az idegen 
partermékekért tőlünk külföldre kiözönlő 
óriási összegek egyensúlyát? 

Ha fajunk képes volna a divathajhá-
szat és a piperkőezség szörnyűséges mérveit 
korlátozni és az igazi hazafiság tói áthatott 
észszet és jó indulattal minden irányban a 
hazai ipart támogatni: bizony bízó .y az ál
talános .bevétel" és .kiadás" mérlegén 
nagyot bírna változtatni nemzetünk előnyére; 
de hát erre a manap tapasztalható .ízlés-
elfajulás' mellett gondolni sem lehet. 

' Manap csak a jelennek élünk, holnap 
jöjjön a.vízözön: pusztuljon ház, minden. 
Mindenben eszmék úsznak most a viz felü 
létén, mint a vízbe dobott lencsék üresei. 

Nem gondolkodik senki azon a szo 
uiorti valóságon, hogy Isten egy nemzetet 
sem, áldott meg oly természetes észszel a 
föld kerekségén, mint minket, és oly n/o 
mondtak vagyunk, hogy a legszükségesebb 

ruházatunkat sem tudjuk a magunk embe-
riségéből előállítaniés néTn^szolflk^á-^ér 
arezunkba, ha látjuk i,hogy' ha levetkőzzük 
magunkról azt a ruhát, mely külföldi 
gyártmány: meztelen marad testünk. 

A kereskedésekben: posztó, vászon, 
gomb. tű, gombostű, -szalag, egyszerű mad
zag, stb. hát a norinbergi kereskedésékben 
felhalmozott ezer és ezerléle czífraság lá
tásán még elég vakmerők vagyunk állí
tani, hogy van iparunk? A kifejtett vasipar, 
gpéipar kelendőségének szemléletén mit lá 
tunk? Azt, hogy a száz milliókra menő 
gépek árának '/,„ edrésze kü'földre vándo
rol. Pedig az a nagy észbuzgóság, mely
lyel bennünk' a Mindenható megáldott, azt 
mind javunkra fordíthatnék. 

Nézzük a külföldről beözönlő sok : Y V 
géczet, kik nagy urasán élnek, nagy,; évi 
fizetést húznak, fiakkerén járnak, dölyfös 
püffeszkedéssél mindenkit becsapnak és 
nincs senki, a ki "az ily sarkaltadnak- gátat 
vessen, mintha csak ezeknek igavonó bar 
mokul volnánk kijelölve. Tán hiszed édes 
jámbor magyarom, hogy ezt mind nem.ne
ked kel megfizetned? Vagy tán belenyu. 
godtál te is abba a szörnyű gondolatba, 
hogy te is vándorbotot fogsz kezedbe, itt 
hagyod az egykor tejjel mézzel folyó ha
zái, roinr már tett sok százezer honfiítár-
sad? Nem. látod, hogy a vagyonpusztulás 

E l n é m u l t . . . -
Elnémult a bokrok furulyája, 
Hervasztó ősz borult a szép tájra, 
Most haldoklik sok szerelmi élet, 
Két kezével pusztít, az enyészet. 

Virígos rét, virágos völgy s halom, 
Égi pompátokat nem láthatom, 

\-' - Mind elhalt a tavasz, s nyár virága, 
'Fájó szivem vissza sir utániia. 

Hol a legszebb virágok uyillottuk, 
Most puszta tar, virágtalan a táj. 
Láttára a szivem s lelkem is fáj. 

lépett k í - s aera. ís várva, hogy áruját kínálja, el-
ui.tsitóiag intett kezével: Nem veszek semmit. 

— De kérem, kitűnő tervezet, pompás főnyé 
remények, s hozzá csak 5 korona egy ígérvény. 
Méltóztassék sorsjegy ígérvényt venni.'-

— Tíem veszek. _ . _____ r 

— Tekintetes ur a szerencsét taszítja cl 
magától, mert itt sülyedjek el, ha sorjegye nem 
nyeri 

— Nem vesz k mondom, nincsen rávaío 
pénzem. . 

— Majd lesz akkor kérőm mindenrevaló, 

Légi utón minden vándor madár, 
Ó reájok viruló tavasz vár. 
Ég s Tőid között járják a világot, 
8 cserélgetek a szép boldogságot. 

NÉMETH G Y U L A . 

Némái Károly tánitó éppen kis szobácská
jában tűnődött a mostoha sorson, midőn egy 
utazó ügynök kérdezősködött utána. Botzankodva 

még a czigánynak is jut bj^őjc^Az egész 
** iirrTa^efcngg^c1 ^ W o i » r < Í ^ S ^ ^ 8 ( l i ^ ^ «rrIaTr^?rcn^|öcTfr''-niég 

az én províziómat is, 11c nyerjek semmit, csak a 
tekintetes urat tehessem szerencséssé ; oda adom 
4 korona 90 fillérért. 

Némainak erősen viszketett a tenyere, hogy 
ha még sokat prézsmitál cz a tolakodó, hát kílleb-
bezi, de közben még is mást gondolt E h ! több 
is veszett Mohácsnál, veszek tőle, előbb és köny-
nyebb módon megszabadulok tóle. 

A megvett sorsjegy ígérvényt tárczajaba 
rejtve ismét az előbbi melankolikus állapotba 
esett, majd hangosan sóhajtott fel 
" V' — E h 1 hisz csak egy falusi, tanító vagyok, 
ő pedig egy gazdag orvosnak a lánya, hogyan 
remélhetnék liát ? — Oh egek ! de rosszul rende
zitek a szerelmi ügyeket; hát nem jobb lett volna 
egy hasonszerü'leány martalékául dobni ezt a 

szivet, ak; -de hisztu az igaz- hogy -ő sem 
degen hozzám, hanem az apja ! . . Nem merek 
L házukhoz menni, mert kinéz onnan az az akro
bata. Miért is van o yan átkozott jó egészségem, 
hogy 11 ég gyógykezcltetni nem mehetek hozzájuk. 

—_Io--de—B«ra—akároiii - keserű kifa kádasait 
sorról sorra elmondani, mert hiszen az ilyen'sze
relmi .morforderiák mind egy kaptafán készülnek, 
és ha mindjárt az egyik vagy másik ömlengőbt), 
fcllengóscbb is de az bizonyos* hí>gy mindegyik
nek nyögés a vége, amit a szerelmes avval szo-
^ot^m^^^ •:. a 

csupán tmádottja, ki avval vigasztalja, hogy az 
Övé is szakadófélbcn van. 

Ilyen állapotok között mult el vagy egy 
hónap, mikor az én Károly barátom egy szép 
napon beállít hozzam, Sc szól, se beszél, hanem 
megölel egy gorilla erejével és csókol, . csókol 
mint egy őrült szerebnes, azutan*hátraugrik, kiránt 
egy nagy menykő bugyellarist, kifititja, — hát 
csak ugy tátva maradt a szám az angyalos ban
kók sokaságát látva. Ekkor leül és a legnagyobb 
flegmával rágyújt egy szivarkára. Egy hatalmas 
füstfelhő Iégbcr0j3ilesj^.jut.á 
szól, m " 

— Pajtás nyertem 
— Azt gondolom, hogy nem a fizetésedből 

raktad össze. 
— De sokat nyertem. 
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lépést tart itt az erkölcsük pusztulásával ? 
Belenyugodtál abba. hogy Árpád hazája a 
börziánerek, borhamisítók és merkantilisták 
eldorádó tanyája legyen? 

Te erre azt mondod: ezt egy vagyo-
nilag és erkölcsileg 30 éven keresztül 
tönkre tett nemzet feltartóztatni képtelen; 
mert a mint a jégeső, árviz, szárazság -fö 
Iliiről jönnek, ugy a hatalmasok, erre híva
tott körök fölülről eredő kötelessége meg 
menteni egy nemzetet a pusztulástól, te 
gyenge vagy hozzá. 

Azután azt kérded, hol vegyen kis 
gazda, iparos, szorult helyzetében olcsó 

. kölcsönt ? Miután a takarékpénztárak — 
tisztelet a kivételnek, kinek nem inge, ne 
vegye magára — 10—16 százalékra dol
goznakés nincs senki, a ki e fosztogató 
bandákat ellenőrizze, korlátozza! 

A 70-es évek közepén az uzsorások 
eltörölték a kamatlábat, igen az uzsorások, 
mert hát miféle tisztelt Ház lehetett az, a ki 
hazánk viszonyait ismerte és mégis ilyen 
törvényt hozott volna? Tehát a szabad és 
korlátlan kamatlábat törvénybe iktatta. 

- E dicső időben a magyar nemzet 
ősvagyonára áhítozó uzsorások ugy rohan
tak tapasztalatlan, jóhiszemű nemzetünk va
gyonára; mint lánczaikról. ketreczeikből 
megszabadult fenevadak, '/, részét a köz
nemesek,' kisgazdák vagyonának, dobra 
verték, a mey maradottakat pedig ugy 
kifosztották, hogy manap is az alatt nyög
nek ; ha ugyan azóta el nem pusztultak. 

" Még azonfelü', mint árverési hiénák — a 
hírlapokból tudomást szerezve — sápokért 
fulkoztak árverésről-árverésre, és most, 
mikor a 100, 200, 300 százalék uzsora 
rtem járja, hamis bor készitésére.__hatiridő 
üzletek kötésével, börziánerkedésre, stb. 
vetették magukat, ugy hogy az egykor 
egész világon rajongásig szeretett magyar 

borok a világ piaczárói kidobattak és fáj
dalom, akad magyar termelő, ki az ily 
borkészitő gazembereknek eszközül hagyja 
magát felhasználni és ízek hamis borait 
p'nezéjéből mint .saját terméséét adja el 
ugy, hogy a magyar borok iránt senki 

j többé bizalommal sem nálunk, sem kül
földön njncs. 

De hát édes magyarom, olcsó kölcsön 
ről van szó, minek tértél ki börziánerek és 
hamis bor készitők ez undok népfajára? 
Hiszen vidékünkön itt van a kőszegi taka 
rékpénztár, mely 6%, sárvári takarékpénztár 
6%, beledi takarékpénztár 6% Csepregben 
székelő répcevidéki takarékpénztár ped g 
5 ' / i rendes és 5'/»7„ késedelem kamatokra 
ad jelzálogkölcsönöket, keresd fel ezeket. 

igaz, hogy személyi hitelért akár kis
gazda, akár iparos, ide nem fordulhat vi
dékünkről, is-nét csak a közelfekvő . taka
rékpénztárokhoz kell fordulni, hol.adósle
vél; vagy kitöltetlen váltóra, könyv mellett 
adnak 100—200 korona összeget, hol az
után az_ egész összeg utín 8 % kamatot 
fizet az adós egész az utolsó rész'et lefize
téséig, ugy, mintha még semmit sem tör
lesztett vo na. Hogy Magyarországon a 
pénz még mindig igen drága, különösen 
a kisembereknek, az bizonyos. 

Mit szóljon a Magyar Földhitelintézet, 
a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, 
az Or-zágos Központi Takarékpénztár köl 
csöneirői, kik papírokkal fizetnek, melyek 
árfolyam szerint értékesíthetők ? most pé! 
dául 8 % eséssel adhatók el, itt adós ezt 
bizonynyal elvesztette. Hol van még a sok 
költség? Hol'van az V., 7» esztendőre fize
tendő kamat; mert sokszor ennél is több 
időbe kerül, mig a kölcsönt kezéhez veheti 
adós; pedig a megszavazás után mindjárt 
számítják terhére^a kamatokat? Hol van 
az a százféle tortura," melyen a köl csőn

kéről ezek keresztül hurczolják? és agy 
kifárasztják és minden kölcsönkérést' meg-
gyűlöltetnek vele, hogy veszszen inkább 
mindene, semmint kölcsönért ezekhez for
duljon. " , 

Ezek mind oly szomorú- képek, hogy 
alig akad kedve bárkinek is a Rosenber-
gek által kirabolt Kis Czelli Takarékpénz
tár bukása által okozott szörnyű csapásokra 
gondolni. 

- , Mucius Scei'ota. 

A 
Rövid idő óta az üzletkötések egy 

ujabb fajtája kezd nálunk me'ghonosulní, 
melyet, miután a tisztességes versenytől 
nagyon-is távol áll, sőt kezdetleges ipa
runkat s kereskedelmünket veszélyezteti, 
e helyen szükségesnek tartunk ismertetni, 
a közönséget ennek unsolidaritásáról meg
győzni, a megfelelő közegeknek pedig 
figye'mébe ajánlani. 

Ugy tudom ez év elején lehetett, a 
midőn egyik budapesti czég szelvény ügy
letekkel hozta áruit forgalomba, nagyhangú 
reklámokkal hirdette az eszme nemességét, 
mely azonban bizony rövid életű volt, mert 
a kereskedelmi és iparkamrák véleménye
zése folytán, tekintettel arra, hogy a tisz
tességes versenynyel össze nem egyeztet 
hető, a kereskedelemügyi miniszter be
tiltotta. - • 

Daczára tehát, hogy hazai kereskedő
nek hasonló eladást nom engodélyeziiek, 
külfödről ezrével özönlenek e szelvények, 
s gombamódra szaporodnak s más s más 
variáfiokban. de egy, eszmén alapuló min
denféle fényűzési s szükségleti czikkekej 
áruba hozó couponok. Igy pl 1 írtért 
aranyórát 45 ,fillérért borostyán szipkát 
lehet szerezni, 20 krért kalapot, 90 fillérére 
pedig gummi köpenyegét kaphat, de a 
kinek ilyen már van, átcserélhető azt eser-
nyorv sőt függő órára, avagy aranykere
tes fali képre is. 

— Gratulálok. 
— Azt megteheted, de Fistám, ugy-e nem 

mondod meg senkinek ? ' _ 
— De mire való a titkolódzás, ha igaz ufón 

jutottál hozzá? Talán attól félsz, hogy eddig isme
retlen rokonaid akadnak. 
„ — Nem, dc nézd Pistáin, nekem egy nagy 

tervem van. 
' — Halljuk! - - . : 

—;•' Hát iszen azért jöttein, hogy tervembe 
beavassalak, s ő : hogy segédkezet kérjek tőled 
egyben vagy másban. 

— I t r r a kezem. — — 
Azután elbeszélte tervét, amit bizony én is 

helyeseltem, de nem vágok a dolgok elé, beszél
jenek a tények. 

nyavalygott, csak lézengett, végre elszánta 
„ f magát, hogy* orvoshoz menjen. 

Egyik délután észrevette, hogy az orvos 
távozott hazulról. Kedvezőnek vélte a*, alkalmat 
s rögtön "elment. Az orvos lánya, a bájos Ella 
fogadta. 

— Tulajdonképcn az orvos úrhoz jöttem 
— szólt Némái, — de liogy itthon nem találtam 
annak csak öiiilök, — mert így — ha megen
gedi kedves nagysád — bevárom, s Így hosz-
szabb időt lölthctek „becses társaságában. 

— Atyám rövid idő múlva y isszatér - .-S~ad* 
— tlig ^szivcie^TTatoin tanító urat. 

Köszönettel fogadom szives engedélyét 
és örülök ha alkalmatlannak nem tatát. 

— Legkevésbbé sem; de mondja csak 
Némái ur, szabad betegsége felől kérdezősködnöm ? 

— Magam sem tudom még . tökéletesen, 

hogy mi bajom: Itt belül a mellemben valami 
fájó nyilallást érezek é s ez sokszor oly elemen* 
tárisan dúl. hogy még az élettől is szeretnék 
megválni. Igaz, hogy .pejn is nagy kár volna 
érteni, hisz nincs- kiért éljek, Önző pedig nem 
vagyok. : - ; . >";: 

— Talán mégis vari valaki, t k i ön Iránt 
érdeklődik és kinek az ön élete kedves és riel-
kölözhetlcn ? 

— Tudtommal, nincs. Szeretek ugyan egy 
kedves lánykát, de ő hozzám idegen. 

A lányka clsappadt. A féltékenység* lopó
zott szivébe. Most vette'csak é szrcrhogy lelke 
egy félteke, melynek másik íele Némái fájós 
mellébe van és nem is lesz teljés világa, ha a 
kettőt egybe nem olvaszthatják. 

Nem beszélhettek tovább, mert megj^tt^az^ 

páczienst. .' _^ 
— Nos mi baj? — kérdé Károlytól. 
— Doktor ur. itt a mellembén van valami baj. 
Az orvos kopogtatja, hallgatja, de fejcsó

válva SZÓI; - . -
— A tüdő egészséges. *\ 
— A szivemnek lesz valami baja doktor ur 
— A "szív f hm ! a szívnek ? hát mit érez? 
— Gyakran szivszorulást é3 ritkábban erős 

szívdobogást érezek. 
— No, a baj nem veszélyes Majd rendelek 

egy'kis~<^k^HtSt.~-Azonkivirf^jáTThjmr 1iogy~fceT 
veset egyék. 

Hisz ugy sem birok enni. . • 
— Többet^ mozogjon. " . . . 
— Hisz' ugy sincs nyugtom, 
— Tőle telhetőleg szórakozzék. 
— Gyülölüm az embereket; az írók ba 

darságait nem szívlelhetem, komoly munkát 
pedig nem birok olvasni, mert untat és elővesz 
a szivszoro ngás. ! 

—- Vízirányosan ne feküdjék. 
— : E h l majdnem minden éjjel ülve virra

dok meg. •'< ~ ' 
— Különös, különös- , " -
— Magam is nagyon különösnek találom 

doktor ur. 
— Tegyen tanácsom szerint, azt hiszem 

javulást fog hozni. 

Pár nap telt el. Károly az orvosságot ki-
öntötte, az üvegcsét" polczára állította é s mikor 
meglátta, hogy az orvos távozik (hazulról, ismét 
elment hozzájuk, Ella fogadta. 

— Nos és szívbajai 
— Ah nagysád, c r Ő s e h b e , n ^ u I i n ^ 

í -'fetyam-azt i n x i n d í E ^ ^ ^ s t ^ ^ ^ á ^ ^ n ^ ^ '' 
külonöSi . * 

-—Igaz, hogy különös, dc még különösebb, 
h ° g / 'jMes" atyja egyedül ezen segíteni nem" 
tud. Ön ennek az orvossá drága El la . Szeretem 
szivem összes hevével és e hév sorvaszt, mint 
tikkasztó napsugár a növényt, Legyen az Ön 
epedett szerelme a harmat, mely fölfrissítse a 
szomjas, lankadó növéuyt; ajándékozzon szerelme 
mély tengeréből egy cseppet, mely epesztő 
kínjaimnak enyhet nyújt Uh kérem ne szánjon, 
hanem vagy kaczagjon ki a világból, vagy sze
líd-szemei tükrében engedje föltalálnom az álom* 

képet, mely után őrülten vágyom. 

Eila feléje fordít a angyali jóságú szemeit, 
meit: melyekben boldog fény törte át a könnyek 
boruját és kezét nyujtá. Némáinak." ~~ 

—> E z válaszom. i 
• • • - .1 • •• *; 

(Vég* küv.j 
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Az ilyen üzlet reell nem lehet, de 
igenis veszélyes, még pedig annyira, hogy 
sürgős intézkedéseket várunk ennek be 
tiltására. - • 

.Lényegében az eszme a következő: 
„ A * vásárol 35! fillérért egy cuopont, 

melyen beküld a kereskedőnek 1 kor, 40 
fillért, melynek ellenében kap 4 zelvényt 
és ezeket egyenként eladja 35 fillérért „fV, 
Ai A, és A.*-nek. Ezáltal »A" visszakapja 
a befektetett 1 kor. 40 fillért. 

Akkor pedig, ha A, A, A, és A . a 
szelvényüket 1 kor. 40 fiiérért beváltják, 
kapnak 4 - 4 uj cuopont. miket hasonlókép 
értékesítenek. „A* pedig kap egy 5 kor. 
60 fiíllérnek megfelelő jutaloiiitárgyat. 

•A« nak segített A, A, Aj és A, 
A, 
A, 
A, 
Á. 

A, A, A 7 

A9 A10 A H 

A J I A 1 5 A 1 5 

A H Ais Asi 

A 8 

A 1 8 

"11 
A.o 

Ezen összeállításból látható, hogy ha 
,A* megkapta a táryyat, akkor 4 másik 
már 4—4 szelvényt beváltott, vagyis szám
arányokban : 

1; 4: 16: 64: 256: 1024 he/.. ~; 
Tessék még egy pillanatig gondol 

kőzni, s kiszámíttatni, hogy a mikor a c é g 
az I O O O dík tátgyat kiadja, hány sze vénye 
van már forgalo.nban. 

A leggyakoribbak ezek a menetek, 
néha csak abban variálnák, hogy a szelvé
nyek számát és értékét emelik. 

Tudnánk kéli most, vájjon mit ad az 
eladó a beváltott szelvényekért.. Bizony 
nem sokat, a befizetett összegnek 40 50% - át 
De azért .A* mégis meg van elégedve, 
mert hisz nem azt nézi, hogy mi járna 
neki, hanem a 35 fillérért mit kapott. A 
kereskedő pedig, eltekintve attól." hogy 
100—200% ra dolgozhat, avagy még többre 
is, még azon előnyt, is élvezi más keres 
kedő felett, hogy az eladást nem is ő, 
'hanem az üzletfelek, magúira vevők^végzitr. 

Az előbb feltüntetett számokból lát
ható, hogy milyen óriási mértéiben terjed
nek e szelvények, továbbá tekintve, hogy 
a küllőidre küldött pénzekért ércéket alig 
képviselő tárgyak jönnek be, nemzet, azda 
ságilag is kifogásolható, de meg. ilyen kö
rülmények között hozhatunk törvényjavas
latot a tisztességes versenyről, hangoztat
hatjuk az íparpártol.Lst, iparunk ne n fog 
fejlődni, mert útját állja az ilyen és hasonló 
konkurenezía. 

Végre azt kérdezzük,- hogy a mit a 
budapesti czégnek nem volt szabad, miért 
szabad külföldieknek, s van-e mód arra, 
hogy sürgős intézkedésekkel a könnyen 
hivő közönséget a kizsákmányolástól meg-
védjük. \Bftgtr-Antal 

H Í R E K . 
A best iák . 

némbert Kísért E 
járásbíróság fogházásba 

lakásón találtak a csendörök, úgyszintén a leány 
töredelmes vallomása — hogy mindezek"alapján 
elítélése s gonoszságainak méltó büntetése bizton 
várhaló. Egyelőre mindkettőt fogva tartják - s a 
körülményekhez képest esetleg felszállítják őket 
a szombathelyi kir. ügyészség fogházába. 

Kiküldött tudósítónk az esetről a követke
zőkben számol be : -

Budai Róza csengei születésű, 27 éves, 
rom. kath. szobaleány f. hó 15 én Sopronból, hol 
Weisz Fülöpnél szolgált, latosaidba jött Horváth 
Palné,. ncnies-dömölki lakoshoz, s elpanaszolta 
neki, hogy jelenleg áldott állapotban van, ked
vese pedig elhagyta Horváthiié megsajnálta a 
leányt s módot keresett, inclylyel őt a szégyen
től megmentse. Végre igy szólt: 

— Tudod mit, Rózsi lányom, menj ki Ságra 
Pethó istvánnéhoz, az raajd segít rajtad ! 

Budai Róza 16-án tényleg elment Ságra, de 
nem tudván Pethőné lakását, Bende Jáuosnétól 
tudakolta azt, ki Károly nevű 10 éves fiát küldte 
vele 

Pethőné hajlandó, is volt a leányon segí
teni, de jutalmul 30 koronát kért. 

— Nem lesz az sok ? *— kérdé Budai Róza. 
— Sok? Dehogy sok az, lelkem, mások 

még sokkal többet is fizetnek. 
Erre a leány lefizette a 3 0 koronát, de 

PethŐné ez alkalommal nem mert tenui semmJL 
mert férje otthon volt, hanem másnap délutánra 
rendelte magához. Másnap, azaz i7-én délután 2 
órakor Budai Róza csakugyan megjelent Pethő 
1 .tvanné lakásán, ki rajta az angyalcsinálás mű
vét meg is kezdette, de a leány nagy fajdalmá
ban iszonyút sikoltott és felugrott. Innen Szűcs 
Ferenczné sági szülésznőhöz ment, ki a leányt 
megvizsgálván, rajta sérüléseket észlelt Erről ér
tesítette Szabó János községi bírót, ki viszont je
lentést tett a kis-czclli csendőrségnek ; ezek iS-án 
reggel 7 órakor a helyszínén megjelentek s rö
vid kihallgatás után Pethó lstvánné szül Czirók 
Zsuzsa kis-kamon H születésű. 38 éves , 3 gyer-

k anyja, földmives, alsó sági lakost, ugy Budai 
Róza 27 éves szobaleányt a Büntető Peretidtar-
tas 41. §-a alapján letartóztattak és a helybeli 
csendőrlaktanyába kisérték, innen pedig 19-én 
d u. 3 órakor a kis-czeltí kir. járásbíróság fog-
hadába. 

- A Pethó lstv.ánnénál megtartott házkutatás 
alkalmával Nevezettnek erszényében 5 kor 8 0 
fillért, a szekrény tetején, egy imakönyvbe el 
dugva pedig 2 0 koronát találtak- De felfedeztek 
lakásában" különféle gyógyfüveket is, melyekre 
nézve-azt-áHitjav hogy azök~a nála gyakran elő 
forduló vérzés elállítására alkalmasak. 

Budai R'oza a fenti tényállást minden rész
letében beismeri s azzal védekezik, hogy nem 
tudta miszerint büntetendő cselekményt köve: 
e l : PethÓué azonban cinikusan .tagad. -

Az Isten vegye el a szemem világát, az 
ördögök sütögessék a lestemet, a legrutabb nya-
va'ya legyen rajtam, ha én bántottam ezt a 
leányt • -

Dr Hethéssy Elek a leányt megvizsgálván, 
férülésekrt szintén konstatá'ta és elrendelte, 

hogy Budai Róza alaposabb megvizsgálás ezé já-
ból a helybeli közkórliázba száifittassék. . 

Pethőné azonban ja hűvösön elmélkedik _az„ 
angyalcsinálás hálátlan mesterségéről . 

A szombathelyi kir ügyészség a .két vád
lott ellen valószínűleg a btk. 2 6 8 . §-aba ütköző 
magzatelhajtás büntetlenek a btk. 65. §. szerinti 
kísérlete miatt indítja- meg a bűnügyi eljárást. 

„ _ -— L a p u n k k á a- 4tő*öaség.TA megfeszített 
hur végr_- is elpattan Nincs az a birkatürelem. 
mclyiK-k vége ne lenne. Megszakadt a mi lürjl-
mmik is nem hagyhatjuk tovább szó nélkül egye
seknek lapunkkal sz mben tanúsított kvalihkál-
hatlan eljárását. M- rt elvégre is mi nem egye 

hogy a fővárosi napilap mellett még lehet — 
sőt talán morális kötelessége is mindenkinek — 
a helyi sajtót támogatni. Megjegyezzük, hogy az 
ilyen dolgokat csak azok teszik, kiket az .-Isten 
bőven megáldott földi javakkal, de a helyes ér
zést és jóindulatot megvonta tőlük. 

— Zsidó ünnepek. Az izraeliták újévi 
ünnepe szeptember 24 - én és 25-én lesz. Évszám* 
lálásuk ez alkulommal 5 6 6 1 . 

— Pápa é s Kís-Czeil Mindig azt hallottuk, 
hogy K.is-CzelÍ még csak nyomában se jöhet 
Pápának, mert az nagyobb, fejlődőbb és életre
valóbb. Ez v egyszer azt a bizonyos életrevaló
ságot tisztelettel kétségbe vonjuk.. Legalább né
mely tekintetben jogosan tehetjük. Vesszük pe
dig ezt a bátorságot a „Pápai Közlöny* azon 
tudósításából, mely szerint Dobó Sándor színtár
sulata Pápán rettenetes deficzittel dolgozik s 
küzdve-küzd a rémes közönnyel. Az előadáson á 
laptudósítókon kívül vagy 1 5 — 2 0 ember van 
jelen, pedig, van 3 énekesnő, 2 hősszerelmcs, 2 
hősnő és nagy karszemélyzet. Mennyivel máskép 
volt ez nálunk! A társulat személyzete fele 
annyi volr, mint most, de a bevétel naponként 
20-szor annyi. Nálunk 6 előadás bevétele lOOO 
korona volt, ott taJán 2 0 előadásnál van ennyi. 
Ha ebből levonjuk a konzekvencziát, hova lesz 
az a hires pápai életrevalóság ? 

' • •• Panaszjegyzőkönyv. T ö b b oldalról azon 
panaszt vettük, hogy az.apátság tulajdonát ké 
pező sétakertet a közönség elől elzárják. Utánna 
jártunk a dolognak s megtudtuk, .hogy ez nem 
egészen igy van. Mert igenis bezárjak a kertet 
vásárok és bucsuk alkalmával., midőn sok idegen 
van Kis-Czelíben; de máskor a kert a közönség 
rendelkezésére áll. De lehet oda menni, hanem 
a főkapun, akkor hátul. De ha tényleg bezárnák, 
azt se lehetne csodálni, mert némelyek az ott 
termő gyümölcsből . uzsonnáznak, a virágokat és 
fákat pedig irgalmatlanul rongálják, a mi — a 
mellett, hogy tilos — egy kicsit csúnya dolog 
is. A kertben sétálók tegyenek külömbségct az 
enyém és tied között, akkor a kertet mindig " 
rendelkezésükre bocsátják. 

— Protekczió Rettenetes fekély cz a tár
sadalom testén, mely nagyban grasszál minde
nütt. És, sajnos, Kis-Czellt sem vehetjük ki be
lőle, sót talán az első helyre kell tennünk, mert 
nálunk a protekeziós érzelmeket már a kis gyer
mekekbe beleoltják. Beleoltják pedig oly körök, 
kiknek kötelessége értően az ellenkező, vagyis 
az volna, hogy az egyenlőséget, a_t.estvéri szere
tet et_ .plántálják a kicsikék*1 fogékony ^szivébe: 
Mert akárhányszor tapasztaltuk, hogy mikor a 
zardabclí növendékek templomba mennek, közü
lük egynehányat, jobban mondva a gazdag szü-
16k gyermekeit, beültetik a padokba., mig "a 
többit az egész mise alatt állni hagyják. E z pedig 
egy kicsit fura dolog é s olyan húsosfazék ize 
van Ha nincs hely, hagyják állani valamennyit, 
de ne tegyenek kivételt senkivel se. Az isUolá-
ban nincs "-helye a kasztrendszernek! 

- Gyújtogatás. Szabados Károlyné jános
házai lakos régi boszuját kitöltendő, f. hó 19-én 
felgyújtotta gróf Erdódynek hazát. A beismerés
ben lévő gyujt>'gatót bekísérték a szombathelyi 
kir._ ügyészség fogházába*^—" 

' — N é v m a g y a r o s í t á s o k . Krausz Ottó- é s 
Imre b »baí lakosok ..Kovácsra", Eckstein József 
kemencs tömjéni lakos pedig „Erdősre" változ-
to/talta nevét" belügyminiszteri. engedéllyel. 

— A „Zenélő "Magyarország* zongora és 
4*;g*r-dü- zenemű folyóirat most megjelent-XVIH-tk 
füzete a következő szép s értékes zenemüujdon-
ságokat köz'i: I. Lengyel Miksa „Duhaj nóták" 
I.) Fekete báránynak nincsen édes anyja. (2. 
Trendás ur adjon adjon pálinkát- I I . ' Yoin. • C h / 
„Leány-álom — Buckfischebens Fráume", --r 
Valzer interonezzó. III . Haiti Henrik „Szeretlek . aeket, hanem a nagyközönséget, a közérdeket. 

helybeli kir/ 1 sem. Ne higyje aztVmki hogy lapunk az elófi-1 „Bo.csődal — Wiegenlied — s 
két társadalmi salakat, j z£tési díjjal végleg meg nau vásárolva, mert 

kik nyomorultul szövetkeztek, hogy bűnös uton .mi szókimondásunk nem ismer rangot és kü-
palástolják a megesett szégyent. Á m az ^gyik-! lömbségel. D e most csak egyre szorítkozunk, 
nek megbocsájtunk Még pedig azért, mert v é g - | t . i arra, hogy egynémelyek 8 — 1 0 hé ig elfo-
telen szerelmében, meggondolatlan ifjúságában gadják a lapot,, a fizetésről azonban nem akarnak 
odadobta magát annak, ki mézes mázos szavaival I tudni soha Kérjük őket, hogy a mennyib ;n azt 
elhitette vele, hogy szereti; midőn pedig meg-1az 1 frtot negyedévenként sajnálják, kü-djék 
tudta, hogy szerelmüknek nemsokára é ő záloga vissza a lapot a negyed elején, mindjárt az e'ső 
IS lesz, bUtlenül ott hagyta a szégyenbe ejtett, a példánynál, ne pedig a végsőnél, mikor is az'a 
nyomorba döntött leányt. Ez pedig végső clke- ¡ csekély egy frt mar rég lejárt. (De még akkor 

sem fizetik.} Vagy mit szóljunk egy helybeli ke-
erskedó azon kijelentéséhez, hogy ö neki napi
lap jár, minek tehát a hctriapr^Tíi megengedi 
kijelentjük neki és- tdvifagosit*ukr hogy Tiaprtrrp 
é s helyiérdekű lap között van egy kis külömb-
ség "A fővárosi sajtó országos ügyekkel foglal
kozik, de pl. mi csak a kis-czelii járás dolgait 
regisv-tráljuk-- Avagy rgy kis czeH lakost mi ér
dekel jobban: a fővárosi csatornázás, vagy 
kis-czelli városi ügyek, melyekről mi mindig hí
ven referálunk ! Mindez pedig azt eredményezi, 

seredésében egy vén boszorkányhoz, egy u'ála-
tos bestiához fordult, kérve, hogy szabadítsa 
meg a szégyentől. A kuruzsló nő jó pénzéit ráállt, 
de rajt' vesztett. Ezt az ö dög' czimborajat nem 
sajnáljuk, mert már régen áll gyanú alatt, sőt 
egy ízben ugyan Ily cselekményért vizsgalat alatt 
Ís volt, de sikerült magát tisztára mosni. De 
most nem fog slke_rüIníXHeiiJiár_yaUig ~ tagad, 
és esküdözik égre-földre, hogy a vádbeit cselek
ményt el nem követte, de oly erős bizonyíték 
vao ellene, igy a .'pénz é s gyógysíerek, miket 

alou 'i.iraő. Ily 
zdag tárlatommal jelenik meg a „Zenélő Magyar

ország" minden füzete. Evenkint 24 füzet minden 
füzet 1 0 — 1 0 oldal tartalommal a'legjobban meg
választott kiváló sikerű újdonságokból Összeállítva 
jelenik meg. Előfizetési ara egész évre 242'Oldal 
tartalomra 12 korona, félévre 6 korona, negyed
évre 3 korona. Egyes szamok ara 6 0 fillér Eiő*', 
fizethetni a most folyó III évnegyedre a „Zenélő 
Magyarország" (Klőkner Ede) zenemü-kiadóhiva-
ta'aban, Budapesten VI . ker. Cscngery u 62, a, 
honnan jegyzékeket ingyen s bérmentve küldenek. 

— Figyelmeztetés . Ezennel figyelmeztetü tk 
minden jóérzékü eínbert, hogy este 8 órakor az 
utczárrrrr sétáljon. És ha mégis kényielcn kíli.n 
lenni, ugy vegyen migához egy üveg parfümöt, 
a mit az orra alá tartson. Mert a tekintetes 
városi tanáci jóvoltából este 8 órakor tisztogat
ják é s hordják ki az árnyékszékeket. Igy mult 
vasárnap este az utczán j;irók kénytelenek voltak 
bemenekülni az istentelen bűz elől. Máshol is 
tisztogatnak, de nem esti 8 — 9 órakor, hanem 
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éjfélben, mikor már nincs künn senki. Kivárjuk, 
hogy az ilyesmi többé elő nem fordul, mert ha 
igen, akkor más módon kezdjük az ügyet boly
gatni, 

— K s-Czelli trafhk dolgok. A pénzügyim-
ttsterium nemrégiben kijelentette, hogy a határ-
vármegyékben aránytalanul kisebb a trafik fo
gyasztás, mint az alföldiekben. Az okát is keres
ték, de nem tudtak rájönni. Mi körülbelül már 
tudjuk, mi ennek az oka. Nem egyéb, mint 
hogy senki sem érez hajlandóságot rossz szivarok 
fogyasztására. Mert ne adj' Isten, hogy Kis-
Czcllbcn egy jó szivart lehessen kapni. Csupa 
sötét nedves az. Ilyenkor a közönség természe
tesen a közeli Ausztriában szerzi be szükségletét, 
Specziális dohányt a kis-czelliek egyáltalán nem 
kaphatnak, mert nem árusítják, holott ekkora 
intelligencziánál már érdemes volna tartani Szív 

- leljék meg ezt a felsőbb körök és adjanak tisz
tességes, elszívható szivarokat ide is, majd na
gyobb lesz mindjárt a forgalom. 

— Gyűjtés. A kis-czelli tűzoltótestület a 
beszerzendő hangszer-alapra gyüjtŐ-ivet.bocsájtott 
ki. mit Bisitzky Ödön gyógyszerész urnái helye
zett el. Felkérünk mindenkit, szíveskedjék tőle 
telhetőleg támogatni c mozgalmat. Vidékről szer
kesztőségünk is elfogadja a beküldést. Az ada
kozók névsorát esetről-esetre hozzuk. 

— A virtus. Csendesen borozgatott Berta 
István vá*k*szői lakos az ottani korcsmában, 
mikor oda jött Galambos István, Berta régi hara
gosa és Őt bosszantani, majd szidalmazni kezdte. 
Erre Berta felkelt, hogy haza menjen, de Galam
bos-István megfogta és bicskáját markolatig belé 
dojte : Galambos Antal pedig bottal támadt reá 
és alaposan helybenhagyták Az épen nem galamb 
természetű tetteseket feljelentették a kis-czelli 
kir. járásbíróságnál 

- — A nemes-dömölki tűzoltók folyó hó 
9-én tartott láncx vigalma alkalmával felütfizettek: 

.Kovács József (Körmend). Bárdossy Imre (A . Mes
teri), Bárdossy Sándor, Wagner Lőrinc/. 4 — 4 kor.. 
Mariovits Ferencz 2 kor. 4 0 fillér, Stettka Péter, 
Fusch József, Bálint István, -Nagy Antal, "Stern 
József, Akács János 2—2 kor, özv. Bárdossy 
Antalné, Gyurak Antal (Csonge). Osvald Győző 
(Devecscr), Német Márkusné, Zijtz Sándor, Ros-
hcnthalcr Gyula, Antal Győző, Geiger Antal, 

Darner Ferenczné 1—1 kor., Reích Sándor, 
Deutschbauer Károly, Szarády Dénes Györffy 
János 4 0 — 4 0 fillér. A nemes szívű adakozóknak 
ezúton is hálás köszönetet mond a rendezőség. 
Bevétel 112 kor. 4 0 fillér, kiadás 62 kor., tiszta 
jüvödelem 50 kor. 

— Az uj huszkoronas bankjegy Szeptem
ber hó 20*án kezdi meg az Osztrák Magyar Bank 
az uj bankjegyek forgalomba hozatalát. Az uj 
bankjegy 135 milliméter széles és -90 milliméter 
hosszú, az egyik oldalán magyar a másikon német 
szöveggel. A bankjegy alapszíne vörös. Csupán 
a szin a7, a mi a bankjegyen uj, mert különben 
csupa régi jó ismerőssel találkozunk. A magyar 
oldalon a Hungáriát, a német oldalon pedig az 
Ausz'riát képviselő női fejet találjuk. Mellettük 
látjuk "a babérág tartásában kifáradt gyermekala 
kot — ülve. A német oldalon látható a sas, a 
magyar oldalon pedig a magyar állam czimere. 
Takács Zoltán utódai számára ís tartalmaz az uj 
bankjegy egy kis, rég ismert fenyegetést, még 
pedig a következőt: , A bankjegyek utánzása a 
törvény szerint büntettetik" 

8481./900. 

A tokorcsi volt úrbéresek által kért 
legelő egyenkénti felosztás megengedhető-
ségét tárgyaló kérdés eldöntésére szüksé
ges nyomozásnak a kiküldött törvényszéki 
biró által a helyszínén leendő foganatosí
tása végett 

1900 évi október hó 1 sö napjának d. e. 
50 órája 

Tokorcs községházába kitűzetik és arra jo 
gosultak oly hozzáadással idéztetnek meg, 
hogy az eljárás további folyamán szemé-
lyenkinti idézés vagy értés elvárása nékül 
érdekeik képviseléséről gondoskodjanak. 

Szombathelyért- a ,kir. törvényszéknél, 
1000. ..évi szeptember 7. - , >.' 

Szalay, h. elnök. Pátkay. jegyző. 

FÉNYKÉPÉSZET. ; 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

Kis Czell és vidéke n. é. közönségét, hogy 
a nagy megrendelésekre való tekintettel 
még két vasárnapon, és pedig 

foiyo évi szeptember hó 23 án és. 30-án 
f ényképésze t i fe lvé te leke t esz
közlök . 

A világitá«t rend«zeresen elrendezvén, 
képes vagyok ép oly szép képeket készí
teni, mint otthon műtermemben. «„„ 

Képek készülnek vizikártyától kezdve 
egész életnagyságig, ugy eredeti, valamint 
másolatokban; -r ... 

F e s t e t t k é p e k 
aquarell, chromo és olajfestékben. 
Reménylein, hogy ezen kínálkozó jó 

alkalmat a n. é. közönség annál is inkább 
felhasználja, mivel minden kép jóságáról és 
élethű hasonlatosságáról kezeskedem. 

Midőn az eddigi biza'omért köszönetéi 
mondok, kérem jelen alkalommal is becses 
pártfogását. 

Tisztelettel 
. Becske A. fényképész i 

Veszprémből. 

A környéken kívánatra más napokon 
is eszközlök felvételeket. < 

Felvételek bármily borait időben is eszkö
zöltetnek reggeli 8 órától d. u. 6 óráig. 

F e l v é t e l h e l y : 1 * ' 
. . •- .- •• . •' 

Wittmann Adolf ur lakása udvarán 
Kis-Czellben Sági-utcza. " •_.„. 

H I R D E T M É N Y ! 
Az O s z t r á k - M a g y a r Banknak helyben- újonnan felálitott fiókintézete xgoo. évi szeptember hó 

17-én fog a Szily János-utcza 36 ik számú há'. első emeletén levő helyiségekben megnyittatni. Az irodai órák 
egyelőre reggelig órától délutáni 2 óráig állapíttattak meg. . 

A fiókintézet üzletköre kiterjed: 
a) bankképes váltok, értékpapírok és szelvények leszámítolására, _„ . 
éj váltók, értékpapírok és szelvények bizományi beszedésére, 

"~ c) váltóelfogadványok bizományi beszerzésére (az elfogadott első váltó átvétele stb.), • * - — -r*t 
... d) a giro-forgalomra, 
" t) bankutalványok kiállítására a két- főintézetre és valamirmyi bankfiók-intézetre, 

f) kölcsönképes éitékpapirokra való kölcsönzésre. .' •• '• r . i J 
. I T ^ ^ ^ é g ^ C e i m é l J i e m . régebben lejárt szelvények kifizetésére. -

h) mindennemű értékpapirökhoz tartozó szelvéhyivek bizományi beszerzésére, a mennyiben a szelvény--
. ivek átvétele valamely bankintézet helyén eszközülhető, . \ . . . 

i) az elővételi jog bizományi gyakorlására és értékpapírokra teljesítendő befizetésekre, valamint kon-
vertátandó kötvények kicserélésének eszközlésére, 

l) külföldi helyekre szóló checkek és utalványok bizományi beszerzésére, 
m) letétek átvételére a bécsi vagy budapesti főintézethez való beküldés czéljából. -

. _..«/ aranyrudak, valamint arany föveny és aranypor, továbbá külföldi és. kereskedelmi arany-érmék bevál
tására meghatározott áron, 

0) bankjegyeknek és a koronaérték érméinek beváltására.. 
Az Osztrák-Magyar bankkal való üzleti közlekedésre megállapított kimeritő határozinányok a fiókintézet 

által kívánatra díjmentesen szolgáttatnak ki. •.. -
Szombathely, 1900. évi szeptember hó u-ik napján. 

OSZTRÁK-MAGYAR BANK SZOMBATHELYI FIÓKINTÉZETE 

. Nyomatúit a kiadó .Vörösmarty' -könyvnyoindaés hírlapkiadó vállalat gyorssjjtójan Ucvccscrbcn, 1900-


