
Kis-Csel l , l t o t . I I I . évfolyam. 12. szám. Vasárnap, márcz. 24. 

K Ö Z É R D E K Ű F Ü G G E i ' L E N ü J S Ä G 
lí«Zielen minden, vasárnap.. 

" A l f 1 . . C . . I á r : 

I s t r k e i i t £ y s ] értskotbetni ; kedd, szerda és CHÜtörtök.ln. 

. 8 kor. I Neg jedévre . . 2 kor. — fii. 
.-4- ^ I % p r n t e ' á i i : - ; Ü t ' ' . 

Felelős szerkesztő:'-
H ü S S G Y U L A . 

Jelige : »Küzdelcm az igazságért1« 

S . . r k . , i t t > . o í ó i k l a d ó h l r n l a l ; 

'Ki.' .Ciell , GjariusUji-tér 74. ,lía. Ide-ihtízoadok » i»» u a l -

tkmi é» anyngi t é r é i t iileto n i n d e n k a l d e m é h y s * . K Í T U I Í I 

levelek figyelembe neui. vetetnek. . 

Nemzeti és vallásos nevelés. 
" r r ^ m i r i r g y e r m e k szülőjétől útravalóul 

kap: á.nevelést, viseli ?zt egész élete során. 
Rendesen ez á d irányt életének s kitűzi 
neki a czélt, 'amely földi pályafutása előtt 
lebeg, halad azon a vágáson, melyet a 
szülő megmutatott neki. Ez a szabály csak 
a tüneményszerű lángeszekre nem áll, rrjert 

"ezek szabály alá egyáltalán nem foghatók. 
Utat törnek maguknak mindenen;. 

•'Átn;az általános heveles fránya, módja 
és eszközei' bizonyára mindén értelmes era. 
ber "Jiiváló^ figyelmére tarthatnak igéayt,. 
mert a nevelés a jövő nemzedék sorsának 
alapját képezi. Az általános nevelésen épül' 
a közerkölcs; - a tevékenység miiie.m'üségev 

ez i. 'kéttizet 'rratalrháhák kulcsa. , ..... 
Mint a közéletben is vannak viharok, 

" IFT.í'jl..... . . . . . . . . . . . 

• meljfi?!?, tisztítják .a : l ev . egőts tuj feliogások 
perspektiuáját nyitják meg- eUőttürrk ugy 
a növelés terén is akadnak forradalmak, 
melyek kíméletlenül - elsöprik az elavult s 
rossznak" bizonyult-elméletet s uj tanoknak; 
s ierünék érvényt. Gondoljunk csak arra a 
felfogatásra, melyet Pestalozzi elmélete idé
zett e lő . Pestalozzi az egész- régi i nevthísi 
rendszerrel szakkört s'fellépésének idejét'a 
régies a modern nevelés időszakainak há 
tármesgy éjéül' lehet tekinteni. n . . 

Nagyon a részletekbe kellene bocsát 

kőzni, hogy. a két nevelést rendszer kö2t 
összehasonlításokat tehessünk. Öé a (elüle 
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C o n t r a e t A d v e r s u s . 

( V á d i r a t ) ' . ' . . - . 
Miképpen a Vasban álló Rab Személy 

Vági Mihál noha ugyan már ennek elótte végben 
vitt tolvajságlért Ns. Veszprém Vármegye- által 
megbüntetett, mindazonáltal nem hogy é)e!)t 
megjobbította volna, sőt inkább meg rogzott go 
noszságát újítván, a midőn a múlt télen Veszprém 
Városabul a Ns Vármegye Tömlöczébui bünte
tésének kiállása után hazafelé Ugodi helységben 
tudni illik jött volna, Városlődön tul Veszprém 
felé lévő Csárdában, mely Gombás vendégfoga
dónak neveztetik, be ment,,ott egy Udeig boro
zott, azután' pedig .a^Szobábul, az ott lévő ud
varra kilappangván, Városlódi lakos OzsváW 
Antalnak két Lovalt Kociatul együtt, mellyek" az 
Udvaron állottak, elfolvajlouX a ugyínezen Lo-
vakon éa kocsin tovább hazafelé vette uttyát; 
azután .pedig Szánt-szándékkal való rósz csclc-
kcdetitul viseltetvén, a két Lovat kint - ae ég 
.alatt egg iához kötötte,, maga,p*üg bement^az 
útban levő Csárdába, mely Koplaló Csárdának 

tes összehasonításnál:is könnyen felfedezzük 
a közös ajapot": a; vallásosságot, M e r t a : 
vallásosság minden nevelési rendszer érköt
ési támasza. A .zsenge gyermek ártatlan, 
fogékony, lelkét csak a hit nemesitő hatal
mával lehet ié» szabiid'' előkészíteni azokba 
a küzdelmekre,' melyei? reá később várakoz
nak; Legyen'a szülő félfogása a vallásról 
bármiho'is,'bekell látni,: hegy. a lelket Órás-: 
sal, mint egy fölöttürtk-áHó hatalom goridb 
latáyal nem -lehet'.:edzerií "s;'neiii lehet 
egyensúlyban tartam • akkor, midőn, minden, 
földi 'hatalomból''elhagyatottnak béreztük; 
magunkat. 'Hk' az 'élet ^elkoptatja.. a/,hitét, 
'amit mindenkor sajnálni lehet, az ifjúságban 
rnem szabad azt. .mi véletlenül hagyni:'A 
csalatkozások hatása ritkán 'szokott elma
radni s ' kártélcmysagtak^ különösen a . Int 
rovására mutatkozik. De a gyermek kedé 
lyéCne . mételyezzük" megfázza), 1 , hogy, az 
élethez való ; bizalomtól megfosztjuk őket 
Ellenkezőleg! ,a$unfc. neki .támaszt, hogy az-
élet küzdelmeit sikeresen megállhassa, hogy 
szembe; szállhasson Veszélyeivel ;'és sohasem, 
veszítse eh'azt az •erkölcsi'alapot, mely...az 
ő és iz egész' társadalom létfeltétele. E z az-
erkölcsi alap a' hitben, vés a tudásban-
rejlik. ' - ' - - - • - ,' ;• 

Sserencsésen összeforrasztani kell tehát 

az ideális és. a-reális :felfogások: i a gyer
mekben. MódotJíeE neki ad(ü\ i iogy kenyc 
ré t megkereshesse, de• á''mellett lelkét se 
hagyja istipoláriahuh Utóbbi ' tekintetben 
amilyen szükséges á vaÜás? épp oly' nélkü--.' 
lözhetl'en a hazaszeretet, Aki Istenét, hazá
j á t nem szereri", állnak.si«ár.'a-.lelke s bár-
menny ire • is jneg J egyen, áldva földi j a vakkal, 
igazi - lelket 'emelő- arömet-'nehr 4alá l , ' 'a'" 
megelégédkteégef'csak Hírből;ismeri,degesz ' 
élete haszontalan maiad." A "reális, mely' 
immir érvénybe lépett, bjslyes. Áz.'emberek , 
szaporodásával nőttek a megélhetési gondok 
s k é ^ t e l e a t k e i i e t t e t f ^ 
azzal a tudással s lelémjt^^é^gelj'ázljkkai' ' 
•az ügyességekkel,' rriél^ekVaz. áétfentartha-' 
tásáhöz ma már. múlhatatlanul: szükségesek, 
pe 'roázjúl ^elinczj .. áz„,éietJiefifyiaun&j-; 
^i . ére t jé" az .ideális -eszméket sutba dobja. 
Jíz áz ember, fensőbbségérői feledkezik meg, 
aki csak -munkában. - és' ávezTt^kbefí ''keresi 
élétczélját. Aránylag tívéf'sk ily'. felfog ásu 
.ember — sajnos is lenne, ha sok volna. 
Mért',al<kbr hiányoznék, az együttélés TJsIté-,: 
téle^Az cím;és lépne önkényüChatalmába s. 
könyörtelenül, el-kellene•.veszntok . a ; gyen- . 
géknek, kik. az • Jerősebbefc támogatására 
utalvák, sohcTÍnkábbb, mint éppen''napja
inkban: ; ; - • ' . ' • • .*' ",- ; 
'""'^mbstoKa.viszonyok arra tartitanak, 
bogy. szorosabban kell összetartanunk Isten-

neveztetik; mely éjjel szörnyű hideg, üdő lévén 
a kikötött Lovak annyira elfagytak, hogy az-
egyik el vetélkedett, s meg is döglött)'a másik 
hasonló képpen haszontalanná lett. A Rab Sze
mély pedig leszedvén a kocsim! -az ott rajta 
levő két pakróezot, egy Zsábot, és egy kötő 
Lánczot, Német Tevel-felé ment, s mindezeket 
ott egy" embernek -6 garason eladta. De még 
mindezen gonoszságokkal a Rab Személy meg 
nem elégedvén, e folyó esztendőben, Mária Mag
dolna nap előtt való héten, két rosz Lóval és 
egy'kocsivaí Ns. Zala Vármegyébülijövén, és a 
Kupi határban érkezvén, azon helyei, a hol a 
Kupi tehén Pásztornak Bujtárja Gecző György, 
a Kttpt )re7y»ég-M»rtezr! íegeltette, iBcgáimpodatt, 
s kérdezte,' ha vannak-ti itt jó Lovak, melyre a 
most nevezett bujtárnak feleleteit vévén, kevés 
Udő vártatva, egyenesen Kupi helység feié (noha 
arra uttya nem lett volna) ment, s ottan Szabó 
Mártony Kupi lakosnak, jó kiét Lovait eltob/aj 
lotta, azon két rosz'Lovakat pedig,"melyeken a 
Rab Személy jöt t ottan-hagyva, ott hagyván, az 
egyike másnap mingyár megdöglött. — Mindezen 
toívajlásokra, de.több tettekre nézve is, melyek 
eránt rezervál" -tik, kivánnya a fönt cmlitett Fis-
calis Prókátor, hogy ezen Istentelen gonosztevő 
Rab Személy Vági Mihál, kínek raégjobbulásárul 
már többé semmi reménység nincsen, a Praxis 
Oriminális 2-ik részinek 84-ik Articv ussa, s több 
.Jlazánk TöriíóaylóCk éVteiaMr «VeTmt--1«rn^ínaTt 
megérdemlett büntetésire, másoknak pedig hasz 

nos példájára, 'U.tlálra,'"ás Akasztófára Ítéltessék. 
Ide rekesztvén önnön vallását. A, 

: : ' ' í t é l e t . 
Anno 1797. dio 9 Marti. Deliberatum est. 

A Vasba áUó Ra t Személy Vágt Mihály" a :TOr^~ 
vényszék előtt vádoltatván arról, hogy énnek 
előtte két esztendővel, a midőn tudniillik ő. Ns. • 
Veszprém Vármegye tömlqpzébul Veszprémbül 
kiszabadulván, haza Ugodi helységben jöddőgélt 
volna, Városiadon tul lévő Gombás nevezetű 
Csárdába bemenvén, s ott egy kevés üdéig mu
latván egyszer csak kilépett a szobábul az "Ud
varra, s ott a szín alatt álló két Lovait Osváld 
Awal VárosMd^/afcpsiiafc a"'"szekérre' együtt el
lopta elhajtotta, azután pedig rosz indulattyátul. 
viseltetvén, Váro.slődön inn^nd levő Koplaló ne--
vezetü Csárda mellett az ellopott Lovakat egy 
fához kötötte,' maga pedig bement a most neve
zett Csárdába mely- éczakán szörnyű hideg, és 
hó lévén, a kikötött Lovak annyira elfagytak, 
hogy az egyik clvetclkedctt, s- mégis döglött a 
másik pedig haszontalanná lett"; E" fölött, a mult 
1 "05-ik Esztendóben két rosz lovat, egy kocsival 
feleségestül-épyüt't, Szántódrul Ns. Zala Vármé-
gyébül 'jővén a Rab Személy a midőn a Kupi 
helységben érkezett ' voloá^ottan , kupi lakos 
Szabó Mártonnak két jó Lovait el lopta, a r.iaga 
két rosz "Lóvait_ pc'dig ottan Iiaj^vta. él igy "ezen 

tTél""^nosz^ttervxrTclcDafáttyait megkárosítani 
meg nem félemiett. Jót.'tehet ugyan a Rab Sic-
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ben és hazában. A nevelés feladata tehát 
a gyermekekbe vallásosságot és hazaszere
tetet ojtani. 

Valljuk meg, hogy hazái tanerőink ezt 
a feladatot dicséretes buzgalommal, lanka 
datlan lelkesedéssel teljesitík. Támogassuk 
őket e nehéz feladatuk teljesítésében a 
házi nevelés körében, hogy legyen erős a 
jövő nemzedék, mert a haza is csak igy 
lehet boldog^és hatalmas. 

Fenyő Márton 

Kulturális fejlődésünk. 
A ki figyelemmel kiséli azokat az 

eszméket és javaslatokat, melyek a 
magyar társadalmat leggyakrabban foglal
koztatják, igen jól tudja azt, hogy hosszú 
évek óta a legtöbb felszólalás a tanügyi 
reformokra vonatkozólag történt: 

Mintha csak a levegőben úszkáló 
kődpárák terjesztenék: felmerül időnként 
itt is ott is a magyar kulturális élet elég
telenségének á kérdése, aztán a közvé
lemény, j s foglalkozik vele — addig a 
mig más érdekesebb,, bár kevésbé fontos 
théma nem akad, mely aztán ugy elvonja 
a: kulturális fejlődés lelkes híveinek a 

-figyelmét, hogy akár a legéletrevalóbb 
eszmével állna is elő valaki, azzal sem 
törődne többé senki sem. 

Mert hát mi mér szörnyen czivilizált 
nemzet vagyunk és igen jó? tudjuk azt, 
hogy csakis arról illik beszélni, a mi di
vatban van és -mindenkit egyaránt érde
kel, s ugyancsak -kinevetnék azt a jám
bor hazafit, a ki valamely társaságban a 
hallgatóságnak a magyarországi kulturá
lis állapotokról akarna egyet-mást elmon
dani akkor, midőn mindenki a párizsi di-
vataztrejkról, meg az uj angol király vi
lághódító Jörekvéseiról szeretne egyet 
mást megtudni. ' • . . --

Mint sok más ügyben, itt is megnyi
latkozik a magyar vér hirtelen felpezsdű-
lésének a tünete, de rendszerint csak 
olyan hamar véget ér ez a felbuzdulás is, 
mint a rőzse lángja, melyet a legelső 
gyenge fuvallat kiolt könnyedén. Félő, 
hogy igy járunk majd azokkal a tanügyi 
reformtörekvésekkel is, melyek most az 
utóbbi időben felszínre kerültek, pedig 

.. . 1 
valóban, ideje volna már, hogy minálunk 
is történjék már valami, hogy legalább 
némi látszatja legyén annak az ezerféle 
gyűlésnek meg enquettezésnek, a melyet 
tanférflaink a magyar közoktatás érdeké
ben tartanak. 

Kétségtelenül igazuk van azoknak, 
a kik azt állítják, hogy először az elemi 
iskolai oktatást kell reformálni, aztán ke
rülhet csak a sor a középiskolákra, meg 
az egyetemekre,- mert szerintük ellenkező 
esetheti olyképen tűnnének fel az ujjá 
alkotó intézkedések, mint az a ház, mely
nek előbb készítik el a falát vagy a te 
tejét és csak azután rakják alá a funda
mentumát. — igazuk van ismételten el
ismerjük, de csakis abban az esetben, ha 
az ország elemi iskolai oktatása, te
hát a fundamentum olyan nagyfokú gyen
geségről tanúskodna, hogy annak alapján 
a magasabb iskolák tanítási rendszerének 
tovább fejlesztése lehetetlenség, vagy 
egyszerűen minden haszon nélkül való 
absurd törekvés volna. 

De hát épen a magyarországi nép
iskolákról ma ezt már elfogulatlanul nem 
állithatja senki sém. Lehet, sőt valószínű, 
hogy akad hazánkban is olyan iskola, 
mely nem felel meg teljesen a reá bizott 
és kívánatos feladatnak, a nagyobb rész 
azonban sikerrel tölti be nemes hivatását, 
a minek fényes bizonyítéka a magyar nép 
értelmi fejlődésének rohamas előrehala
dása, mely minden téren állandóan ész
lelhető. Elismerte ez legutóbb a párizsi 
világkiállítás alkalmával a nemzetek szel
lemi életében vezérszerepet játszó-leg
műveltebb nép a franczia nemzet Js, de 
elismerték mások is, a kiknek módjuk és 
alkalmuk nyílott a magyar közoktatásügyet 
tanulmányozni és annak fejlődését figye
lemmel kiséri. 

Talán épen ez az általános nagy el 
ismerés volt az oka annak, hogy tanfér
flaink, az ősi szokástól eltéröleg a helyett, 
hogy a dicséretek melegítő napsugarában 
tétlenül sütkéreznének, még nagyobb 
gonddal és lelkesedéssel fogtak hozzá a 
nagy munkához, hogy mint fentebb már 
emiitettük a magyar oktatásügyet refor
málják, illetve a mutatkozó hiányokat 
pótolják, s az eddigi rendszert-tovább 
fejlesszék. 

Mivel pedig az elemi iskolai oktatás 

mély az első rendben Várotlődi Lovaknak eltol-
vajlasát tagadná, de mivel ezen környullállás, 
hogy tudniillik azon Városlődi szekéren, melybe 
az kérdéibeli Lovak bevollak lógva, egy Pak-
rocz, és egy Zsák is volt, iilyctényeket pedig 
hogy a Bab Személy 5 Garasoni^ejad^tjjiiig* 

"még vairyirncm kevéssé terhelné a Rab Sze
mélyt, hogy yalaminr a Zsákat és Pakróczot. a 
a kocsirul levette és eladta, ugy. a Lovakat is 
nem más hanem a Rab Személy lopta cl és hozta 
a follebb említett veszedelembe. A mi pediglen 
a Kupi helységből eltolvajlott' két Lovakat illeti, 
az csaknem megvilágosíttatnék a Rab Személy 
vallásának kürnyul allaiaibul, egyszersmind pedig 
a.B. betű alatt foglalt bizonság Levélből, azt 
pedig, hogy Farkat Kata is a Rab Személynek 
Felesége ezen alkalmatossággal együtt volt a 
férjével, maga Farkas Kata a C BötU alatt fog
lalt önnön vallásában megváltaná, innend világo
san következik, hogy a Rab Személy azen Kupi 
Lovakat egy akarattal vihette, és lophatta el 
Farkas Kata Feleségével. Terheli továbbá a Rab 
Személynek Vági Mihálynak sorsát az Is; hogy 
noha és már ennek előtte is hasonló tolvajságá
ért a Ni . Vármegye Tömtőczében sanyargatta 
tott él 60 korbács ütésekkel megbüntettetett, 
mindazon által nem hogy életét megjobbította 
volna, lót inkább a tőmlőcibftí való kiszabadulása 
után mingyárt ujabb _ él ujabb tolvajiágokat 
követni nem irtózott, ktvél reménység levén "te

hát már megjobbulása felül az eddig szenvedett 
17 Holnapi raboikodásán felül, még egy esztendő 
béli rabságra, és 100 Korbács ütésekre, felit ö t 
vénet, most itt Papán a közönséges piarezon, 
mái felit prdig ötvenet, egy esztendőnek eltolta 
után az Ugodi Helység Kinin clvcendőkre, Far
kai Kata pedig a Rab Személynek házoi és tol
vaj társa, azon okbul, hogy cz volna első cse
lekedete, 60 Korbács Ütésekre, felit harminczat, 
moit itt a Pápai Piarezon, másik felit pedig har
minczat egy holnap malván az Ugodi Helység 
színin elveendókre, ezen kívül a kárnak, mely a 
D. bötu alatt 70 frtra törvényesen megallapittatott 
megtér itt ésére Ítéltetnek, azután pedig bünteté
seknek kiállása órán, maguk megjobbulása re
ménysége alatt, szabadon bocsajtatnak, 

1« Ugy 0I7 M u k i l 
Ne légy oly büszke, szép szerelmem. 
Mert én beléd bolondulék, 
Nem te vagy az első szivemben, 
Az én szerelmem buborék. 

Oh, ugyany a láng mi mosta.i, 
Már egyszer engem égetett — 
Tudom elébb utóbb kilobban 
É* elfeledlek tégedet. ' •>>•.'' 

, TIHAMÉR. 

nálunk már meglehetősen rendezett és 
kielégítő tanterv szerint történik, a fősúlyt 
természetesen a közép- és felső iskolák 
reformálására kell fektetnünk. Már Ismé
telten kifejtettük nézeteinket a középis
kolai oktatás egyszerűsítésére vonatkozó
lag, azért tehát most csak arról az ka-
czióról akarunk röviden megemlékezni' 
mely az utóbbi .időben az egyetem decen
tralizálásának kérdését felszínre vetette. 

- A ki ismeri a budapesti tudomány 
egyetem facultásain dívó oktatási rend
szert, az igen jól tudja, hogy mennyire 
igazuk van azoknak, a kik azt akarják, 
hogy a vidéki nagyobb városokban is 
állítsanak fel egyetemeket, a melyen a 
tanulmányait fotytatni kívánó ifjú a meg
felélő egyetemi oktatásban és teljes ki
képzésben részesülhessen. Ezzel nyerné
nek városaink is, de nyerne maga' a ma
gyar közoktatásügy is, mert a csendes 
vidéki város sokkal alkalmasabb talaj a 
tudományos pályára készülő ifjúnak, mint" 
a főváros, a hol az ismeretlenség tenge
rében könnyen elmerülhet a vidékről fel-, 
került tapasztalatlan ifjú, az ezerféle ideg 
és lélekölő élvezetek csábító hullámai 
között. 

De tisztán flnancziális szempontból is 
üdvös volna az egyetemi oktatás decen
tralizálása, mert a vidéki városokban ál
talában véve olcsóbbak a megélhetési vi
szonyok, mint a főváros .méreg drága 
piaczán és igy alkalma nyilana sok sze
gény szülőnek is, hogy fiát tovább tanít
tassa s akárhány istenadta tehetségű ifjú. 
érvényesülhetne, a kit most szegénysége 
megakadályoz abban, hogy teljes elméleti 
kiképzésben részesüljön. ' 

. Máskor annyira szeretik majmolni 
hálunk a külföldet, hát most miért nem 
veszik például akármelyik nagy nemzetet, 
hiszen höztudomásu, hogy-a német, fran
czia és angolországi egyetemi oktatás 
súlypontja a vidéki egyetemekre esik és . 
a külföld világhírű tudósainak legnagyobb 
része ném a hazája fővárosában levő 
főiskolán nyerte egyetemi képesítését. 

Ismételjük tehát, felette fontosnak 
tartjuk hazánk kulturális fejlődésének tör
ténetében azt az időpontot, melyben az 
egyetemi oktatás decentralizálása bekö
vetkezik, mert csakis igy biztosithatjuk 
hazánkban e tudományos élet teljes ki
fejlődését. ' 

H Í R E K . 

— A legújabb ueozácxió. Kis-Czellnek is
mét megvan a maga legújabb szenzácziója. A 
szomorú hírli vagyonbukott kis-czelli takarék
pénztár szelleme kisért újra, Egyik szombathelyi 
lap bocsátotta világgá és utánna az üsszes tó
városi lapok közölték, hogy a vagyonbukott 
kis-czelli takarékpénztár csődtömegéből 56.000 
fit eltűnt. A lapok versenyeitek egymással • 
számok nagyobbitásában és kisebbítésében Végre 
a hiány leszállott 21.000 frtra. Most az a kér
dés, hogy ez a 21.000 frt miként tűnt el. Az 
ideiglenes igazgatóság, . vagy a csőd tömeggond -
nokság révén-e ? Az - ideiglenes igazgatóság né
hány napig kezelte a pénzt. Az 1899. évi feb
ruár hó 6-án közölt utolsó pénztári zárlatot, 
mely á l l í t ó l a g 56.000 frt készpénzkészletből 
állott, aláírták dr. Géftn Lajos igazgató, Végh 
Kálmán napi biztos és Gömbös Sándor pénztáros. 
Mikor pedig négy nap múlva, 10-én. a pénzt 
néhai Nagy Péter sárvári kir. közjegyző leltá
rozta, talált 56.000 frt helyett, 86646 frt 62'/ , 
tat Igy, ha a levegőbe bocsátott* hir igaz volna, 
a hiány 20358 frt 47'/, kr. Hogy az a pám 
tényleg eltünt-e, vagy ném, avagy számadási 
hiba van, még,,kiderítésre vár. Tekintve azokat, 

ĵ tz izgalmas napokat, melybén akkor a kis-czelli 
bukott takarékpénztár vezető férfiai voltak, köny-
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nyen megeshetett, hogy az igazgatósági tagok 
hiányosan rovancsoltak, s igy állott elő a hiány (?!) 
Mi részlinkről abban a meggyőződésben vagyunk, 
hogy a hiány, ha tényleg van, még Kósenberg 
és Kiedt manipulácxiójából ered, kik szánt-szán
dékkal vezették a könyveket • hamisan. De 
lehet az is>J>ogy* az igazgatósági tagok nem 
hasonlítottak össze a megolvasott pénzt és a 
könyveket. Józan észszel feltételezni sem szabad, 
hogy abban a válságos pillanatban, melyben a 
kis-czelli takarékpénztár bukása bekövetkezett, 
bármelyik igazgatósági tag is, a saját vagyona 
megmentésére gondolhatott volna. A csődtömeg-
gondnokságot legkevóshbé érheti vád e tekin
tetben, mert a Nagy Péter kir. közjegyző által 
1899. év február hó 10-én foganatosított leltár 
szószerint a következő bejegyzést tartalmazza: 

1. A pénztárban talált összegek, és a dr. 
Qéfin LajOB igazg. tag által ideiglenesen veze
tett feljegyzések szerint a főpénztárban 33 OOOírt. 

2. Gömbös Sándor pénztárnok által ke
zelt és dr. Géfln Lajos által ellenőrzött kézi 
pénztárban 2637 írt 52'/, kr-' 

3. Hetiinger 'Sándor bobai lakos i í ta l -a 
mai napon esedékessé vált váltójára lefizetett 
összeg 9 frt. Összesen 35Ü46 írt 52'/, kr. 

Ezen összegből Nagy Péter kir. közjegyző 
34.000 frtot birói letétbe helyezett, lo46 ö t 
521/, -kit pedig, dr. Porkoláb Mihály csódtö'meg-
gondnoknak adott át a folyó kiadások fedezésére. 
Kz^zf száraz- tényállás.' Hol u hiba, kit terhel a 

vizsgálat van hivatva kideríteni. 
Mi a leghatározottabban elítéljük ennek a 

legújabb szenzácziónak világgá való kürtölését: 
KI aáért, mert ml abban a- meggyőződésben.-va
gyunk, hogy itt,, legfeljebb számadási hibáról le
het szó, de a sikkasztást kizártnak tartjuk; an
nál inkább, mert az a három egyén, ki a va
gyonbukott kis-czelli takarékpénztárnál az utolsó 
napokban a pénztárt és könyveket kezelte, mint 
olyan emberek ismeretesek, kiknek becsületes
ségéhez a "gyanúnak még árnyéka sem férhet. 
Reméljük, hogy >rre a titokzatos ügyre, miha
marabb világosság fog derülni, a mi nagyon is 
kívánatos. . -

Kedélyes hang A'Szombathelyen mos 
tanában megindult és Lingauer Albin jcícs hír
lapíró collegánk szerkesztésében megjelenő .Vas* 
czimfi laptársunk, I számában fenti, c/im akut 
közli lapunk iO-ik számában megjelent „Szer
kesztő változás" czhnü újdonságunkat. Ez íjdon-
ságunkhoz ama kommentárt JBzi, hogy. mily han
gon szoktuk mi cselédünket elbocsátani ? Rövid 
válaszunk ez: A m&t megérdemli. Higyje el t. 
laptársunk, sokkal szivesebben írtuk volna szer
kesztő változás czimü újdonságunkban az hlej4-
tŐről azt: hogy megvált lapunktól és sajnáljuk 
távozását, minthogy azt kellett írnunk: elbo
csátottuk, 

v— GyászTovst. Súlyos csapás érte Mészá
ros János polgártársunkat, á .Korona" szálloda 
bérlőjét, kis élénk eszű 3 éves Mariska leánya, 
rövid, alig három napi betegeskedés után szőni 
baton elhunyt. Temetése vasárnap ment végbe a 
közönség számos részvétele mellett. 

— Márczius 15 Jánosházán. A janosházai 
iparos- és kereskedőífjuság .önképző Köre* 
magyari Kóssa Gusztáv gyógyszerész és Kemény 
Soma tanító vezetése mellett Szekeres Pál jog
hallgató és Biermann József vasúti pénztárnok 
szíves köxremfikődésévef szépen ünnepelte meg 
a magyar szabadság születése napját, melyből 
természetesen a község polgársága is, jó haza
fiakhoz méltón, kivette a részét. A sok zászló 
a házakon éa a kivilágított ablakok este hírül 
adták, hogy Jánosháza lakossága ünnepet ül 
márczius 15-én. a sajtószabadság kivívásának em
lék ünnepét. Az ünnepély a tűzoltó-egyesület és 
említett kör fáklyásmenetével este 7 órakor vette 
kezdetét, melynek bevégezte után a gyülekezet 
a casinó előtt megállapodott, liol ugyanis az 
alábbi tárgysorozat pontjai előadattak . Hyranus, 
énekelte az Önképző Kör Emlékbeszéd, tartotta 
Kemény Soma. Nemzeti dal. szavalta Fehér János. 
Talpra magyar, énekelte az .önképző Kör*. 
.Ábrányi* márcz. 15., szavalta Németh Lajos. 
.Petőfi" a magy néphez, szavalta Cseh Kálmán. 
.Lámpérth" márcz. 15., szavalta König Ármin 
Záróbeszéd, tartotta Szekeres Páf Szózat, szav. 
Biermann József Szóját, énekelte az Önképző 
Kör. Az*egyes pontok előadása' között Nyári 
Klek zenekara hazafias darabokat játszott. Meg
ható látvány volt ama 3 szál 48-as öreg ember, 
kik ez alkalommal külön mr<rhi%í.t».ir Í T ' « Í R * 
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könnyes szemekkel hallgatta,; régi emlékeik fel
frissítését, s a mint lelkesülve megéljenezték az 
egyes szereplőket. Az Ünnepély végeztével az 
összegyűlt nagyszámú közönség a ' .Rákóczy* 
hangjánál szép rendben szétoszlott 

— Tenyészbikák vizsgaáta. A kis-czelli ja-
ras területén a tenyészbikák vizsgálata folyó hó 
22 én kezdődött. A jövő hét. n a következőkép 
folytatódik. 25-én, hélfőn. Kenyéri, Kecskéd 
Papöcz, Csönge, Q.-Asszonyla. 2G -an , K.-Mrhalyfa, 
Sömjén, Szt.-Márton, Vönöczk. -V-Magas'rr-27-én; 
Pálfa, K.-Somlyó, Borgáta, I luka. 2 8 átí, - Felső 
és Alsó-Mester!, Kápolna, N'-Köcsk. E-Helye, 
K-Köcsk. 29 én. Ság. Izsákfa Köcs. Boba. 30-án, 
Szt.-Pétcr. Várkcsző, Egyh-KcszŐ. M.-Gencs, 
K.-Hőgyész. Szergény. A - tenyészbikák vizsgála-
tárába vármegyei gazdasági-egyesület által meg
bízóit és kiküldött bizottsági tagok: Takács Fc
rencz, Raffel Mihály, Ajkai Fcrencz, Nagy János, 
Nagy Dénes és Háczky Sándor. 

— Egy nyilatkozat. D; Géfin Lajos, a 
vbukott kis-czelli takarékpénztar volt igazgató
sági tagja, beküldte hozzánk közlés végett °ama 
nyilatkozatának másolatát, melyet a -.Vasvárme-
gyé'-hez küldött a legutóbb megjelent ,kís-czellí 
szeuzáczió* czimii közleményére válaszul. Dr. 
Géfin. ur nyilatkozatát alább szószerint közöljük, 
ama megjegyzéssel, hogy mi ez ügyben tartóz
kodó álláspontot foglalunk el — és ez, hírlapunk 
inai számában ez:Ugyre vonatkozó közleményünk
ből eléggé ki ís tűnik. Dr. Géfin-Lajos urnák, a 

Vasvánnegyé«-hez küldött nyilatkozata, szó sze
rint Igy hangzik: 

Tekintetes Szerkesztő Ur ! 
A .kis-czelli szenzáezió dolgában meg kérem 

tekintetes szerkesztő urat, kegyeskedjék be
cses lapjában nekem is egy kis helyet engedni. 

Lehet, hogy ez Ugy önöknél és tán más 
:egyebüttc_is, honnan akís-czelii viszonyokat-egy 
rossz messzelátóból figyelik csak, szenzácziót kelt
hetett, de nálunk épen nem keltett, mert Kis-
Czell jobb ízlésű'- közönsége mar eleve meg volt 
győződve a híresztelések 'rosz hiszemüségéröl és 
tekintetes Szerkesztő gar;%iinformácziójának rossz 
akaratáról, a mikor á 'tiszta igazság keresésériéi 
nem oda fordult,, ..hova elsősorban is fordulnia 
kelleti, volna, hanem a nyilvánosság elé. Ennyit 
az ügy ereójéte és forrásáról. -

A ,mi a dolog lényagét UTetí, hírlapi uton 
a kérdést tisztázni nem lehet. 

Igazgatótársaim, kik bizalmjikk?' megtisztel
tek a válságos napok alatt, meg is fogják találni 
a módot, míkép vonjanak felelősségre, ha cgy-
atalán károsodva érzik magukat Másoknak pe
dig, legyen bár - az a- Munkácsi Lövi, vagy a 
Velenczeí Mór, feleiősséggel nerit tartozom. 

Kis-Czell. 1901. márczius.22. 
A tekintetes Szerkesztő urnák 

kész szolgája :. ' - . 
'..';_.'_.__". Dr. Géfin Lajos. 

— Kanyaró A kis gyermekek körében még 
egyre uralg városunkban a kanyaró. Alig van 
egyház is, a hol tieteg nem volna. Néhány 
megbetegedés halálos kimenetelű volt. Az isko-
lok további intézkedésig zárva maradnak. 

— Kútfúrás. A m. kir államvasutak kis-
czelli pályaudvarán a mult évben megkezdett, 
de az ősszel beszüntetett artezi-kut fúrásátJlof-
fer -czeglédi kútfúró mester pénteken újból meg
kezdette. Igy végre mégis elkészül az artézi kut. 

— Uj hitközség Mint halljuk, Kis-Czellben 
uj izr. hitközség van ajakulóban. Néhányan elé
gedetlenek, a mostani neológ izr. hitközség rend
szerével és e miatt uj hitközséget akarnak ala
kítani, mely az „orthodox- (magyarul: visszafej
lődés) elveket követné. Reméljük, hogy a terve
zők a tervnél maradnak csak és. nem fogják a 
1» „maradiság" elveit megalapítani. A jelszó 
legyen: Előreli.. • -

— Régen heverő titokzatos levél. Lengyel 
Mór, i f Hitelbank igazgatója, mielőtt- a Hitelbank
hoz került, 11 vbukott kis-czelli takarékpénztár
nál volt könyvvelö. Mikor innét' kilépett, kilépése 
után. állítólag egy évre, a vbukott kis-czeili ta
karékpénztárnál szerzett tapasztalatait Írásba fog
lalta, boritéka zárta és azzal a megbízással adta 
át Bísitzky Ödön kis-czelli gyógyszerész urnák, 
hogy az általa, nála létéibe helyezett levél, ak
kor bontható fel, ha annak tartalmára Nagy 
József, dr. Plettnits Feretiez. dr. Géfin Lajos és 
Berzsenyi Dezső urak kíváncsiak lesznek. A le-, 
vél teljés hat év óta hever felbontatlanul Hi-
sitzlry urnái és e fi év óta nem fogta -el a kí
váncsiság a fentebb nevezett urakat a levél tar
talmát illetőleg.. Mi azt hisszük, mégis csak -ér
demes volna végre annak-a titokzatos levélnek 
a, tKrt.almáí ismerni, hátiul v:i|auii..,n;ig.von fon-
fósatatartiUmiu és valami lionmejuó gondolat 
van á levélben papirrn -vetve, melynek még 
hasznát lehetne vetüli ha iriosl nem is, — de ké-
rt-AKK A—M! I.M.-

— Csalnyerékről. A iánoshazai jóhirnevü 
Csalnyer, Píócza és Bercié Hay firma közkere
seti társaság tevékeny beltagja, Csalnyer-táti 
legédesebb pislogó magzatja, a kis Berele Hay, 
a napokban Devecserben járt és ott többek 
kérdezősködésére ama nézetének adott határo
zott kifejezést, hogy ők, a jeles ^hármak" már 
tul vannak a veszélyeri és a sajtóper caosszal 
már végeztek és teljesen rendben van a szénájuk.' 
A kis Berele Hay édeskés mosolylyal mesélte 
er-ezt.a valótlanságot, melyre nekünk csak áz 
lehet a válaszunk, — hogy hátra van ínég a fe
kete leves a táti & comp czég részérc. Igy hiu 
remény és ábrándnak bizonyul majd a korai öröm 
nem sokára . * V ; ; 

— Repülő postacsomag. Szerdán a déli 
órákban a helybéli postáról egy gyöngytyúkot 
szállítottak ki a pályaudvarra. A gyöngytyúknak . 
aligha volt Ínyére a szoros zár, mert a láda egy 
részén kirepült. Nem sokáig élvezhette azonban 
az arany szabadságot, mert. hamarosan elfogták 
és újra bezárták. 

— Egyleti élet. A .kis czelli Polgári Olva
sókör - saját helyiségében f. évi márczius hó 17-én 
.sL.u. 4 órakor tartotta meg' -évi közgyűlését. 
Tárgysorozat: az 1900. évi számadás eredménXé-
nek_küzlése.ís_az általános tiszt ujitas, Az 1900, 
évi számadás ' eredménye a következő: Bevétel.: 
703-kor. 17 fillér. Kiadás: 354 kor. 70 fillér. 
Pénztári maradvány: 348 kor. 47 fillér. Mlután-
áz eddigi tisztviselők . állásaikról lemondottak, 
korelnökül Horváth József bérlő, a kandidáló-, 
bizottságba pedig Klaffl Gyula, ifj. Reich Imre, 
és Németh Károly választattak-meg; kiknek in
dítványára a közgyűlés elnöknek Fábián Dezső, 
alelnöknek Simon Sándor, háznagynak Klafil 
Gyula, jegyzőnek Eder János, h. jegyzőnek De-
utschbaucr Károly, pénztárnoknak Gróf Károly, 
könyvlarnokuak Mizeri Sándor, seg. könyvtárnok-
nak_Klaffi Gyula, választmányi tagokul: id. Reich 
Imre, Fodor Károly, Horváth József bérlő, Loránth 
Gyula, Szalay Gyula, id. Tóiy György, ifj. Reich 
Imre, Rcif Zsigmond, Zsigmond István, Mészáros 
János, Németh Károly és Patyi János urak vá
lasztattak nieg^közfelkláltással. Ezen kívül a köz
gyűlés a választmanyi ülés 1901 évi február hó 
10-én hozott azon inditványát, hogy mindazon 
köztagok, kik hátralékos tagsági-dijaikat-a felhí
vástól számított 30 nap alatt" lenem, "fizetik, a 
körből Jcizártnak tekintetnek. 

Köszönet nyi lvánítás . 

Mindazon szíves jó lelkeknek, kik fe
lejthetetlen kétíves kis Mariska leányunt 
elhunyta alkalmával mély bánatunkban rész
vétükkel- felkerestek és ezáltal fájdalmun
kat enyhítették, valamint mindazoknak, kik 
temetésén megjelentek, ez uton mondunk-
hálás köszönetet. 

Kis-Czell, 1901. márcz: 24. 
MÉSZÁROS JÁNOS és XEJE. 

ÉpükQzők lágyaiméba. 
Van szerencsém a n. é.- közönség be

cses tudomására hozni, hogy kedvező ösz-
szeküttetéseim révén azon' kellemes hely
zetben vagyok, hogy a czement árát tete
mesen l e s z á l l í t h a t t a m . « 

.-. Ehhez képest mostantól kezdve' első
rendű Portland czement métermázsánkint 
6 koronáért, elsőrendű Román czement 
3 kor. 60 fillérért bocsátom áruba. 

Egyúttal a n. é. közönség szíves figyel
mébe ajánlóm mindenféle, czerrrentárukkál ' ";~• .-
dúsan felszerelt raktáramat. 

Szíves pártfogását kérve, vagyak 

/kiváló tisztelettel . . . . 
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ben és hazában. A nevelés feladata tehát 
a gyermekekbe vallásosságot és hazaszere
tetet ojtani. 

Valljuk meg, hogy hazai tanerőink ezt 
a feladatot dicséretes buzgalommal, lanka-
datkm lelkesedéssel teljesitik. Támogassuk 
őket e nehéz feladatuk teljesítésében a 
házi nevelés körében, hogy legyen erős a 
jövő-nemzedék, mert a haza is csak v igy 
lehet boldog és hatalmas. 

Fenyő Márton 

Kulturális fejlődésünk. ' 
A ki figyelemmel kiséli azokat az 

eszméket és javaslatokat, melyek a 
magyar társadalmat leggyakrabban foglal
koztatják, igen jól tudja azt, hogy hosszú 
évek óta a legtöbb felszólalás a tanügyi 
reformokra vonatkozólag történt. 

Mintha csak a levegőben úszkáló 
ködpárák terjesztenék: felmerül időnként 
itt is ott is- a magyar kulturális élet elég
telenségének a kérdése, aztán a közvé
lemény is foglalkozik vele — addig a 

.mig más érdekesebb, bár kevésbé fontos 
théma nem akad, mely aztán ugy elvonja 
a kulturális fejlődés lelkes hiveinek a 
figyelmét, hogy akár a legéletrevalóbb 
eszmével állna is elő valaki, azzal sem 
törődne többé senki sem. . . 

Mert,hát mi már szörnyen cziviiizált 
nemzet vagyunk és igen- jól tudjuk azt, 
hogy csakis arról ülik beszélni, a mi di
vatban van és mindenkit egyaránt érde
kel, s ugyancsak kinevetnék azt a jám
bor hazafit, a ki valamely társaságban a 
hallgatóságnak a magyarországi kulturá
lis állapotokról akarna egyet-mást elmon
dani akkor, midőn mindenki a párizsi di-
vatsztrejkról, meg az uj angol király vi
lághódító törekvéseiről szeretne egyet-
mást megtudni. 

Mint sok más ügyben, itt is megnyi
latkozik a magyar vér hirtelen felpezsdít 

valóban, ideje volna már, hogy minálunk 
is történjék már valami, hogy legalább 
némi látszatja legyen annak az ezerféle 
gyűlésnek meg enquettezésnek, a melyet 
tanférflaink a magyar közoktatás érdeké 
ben ^ártanak. 

Kétségtelenül igazuk van azoknak, 
a kik azt állítják, hogy először az elemi 
iskolai oktatást kell reformálni, aztán ke
rülhet csak a sor a középiskolákra, meg 
az egyetemekre,- mert szerintük ellenkező 
esetben olyképen tűnnének fel az ujjá 
alkotó intézkedések, mint az a ház, mely 
nek előbb készítik el a falát vagy a te 
tejét és csak azután rakják alá a funda
mentumát. — igazuk van ismételten el
ismerjük, de csakis abban az esetben, ha 
az ország elemi iskolai oktatása, te
hát a fundamentum olyan nagyfokú gyen
geségről tanúskodna, hogy annak alapján 
a magasabb iskolák tanítási rendszerének 
tovább fejlesztése lehetetlenség, vagy 
egyszerűen minden haszon nélkül való 
absurd törekvés volna. 

De hát épén a magyarországi nép
iskolákról ma ezt már elfogulatlanul nem 
állithatja senki sem. Lehet, sőt valószínű, 
hogy akad hazánkban is olyan iskola, 
mely nem felel meg teljesen a reá bizott 
és kívánatos feladatnak, a nagyobb rész 
azonban sikerrel tölti be nemes hivatását, 
a minek fényé3 bizonyítéka a magyar nép 
értelmi fejlődésének rohamas előrehala 
dása, mely minden téren állandóan ész
lelhető. Elismerte ez legutóbb á párizsi 
világkiállítás alkalmával a nemzetek szel
lemi életében vezérszerepet játszó leg
műveltebb nép a franczia nemzet is, de 
elismerték mások is, a kiknek módjuk és 
alkalmuk nyílott a magyar közoktatásügyet 
tanulmányozni és annak fejlődését figye
lemmel kiséri. 

Talán épen ez az általános nagy el
ismerés volt az oka annak, hogy tanfér
flaink, az ősi szokástól eltéróleg ahelyett, 
hogy a dicséretek melegítő napsugarában 
tétlenül sütkéreznének, még nagyobb • ~- ,— . r Tii ~——— rancrainaieit, meg nagyo 

lésének a tünete, de rendszerint csak gonddal és lelkesedéssel fogtok hozzá » 
olyan hamar véget ér ez a felbuzdulás is, hí agy munkához, hogy mint fentebb már 
mint a rőzse lángja, melyet a legelső • említettük a magyar oktatásul 
gyenge fuvallat kiolt könnyedén. Félő, málják, -illetve a mutatkozó hiányokat 
hogy. igy járunk majd azokkal a tanügyi pótolják, s az eddigi rendszert tovább 
reformtörekvésekkel is, melyek most az.fejlesszék. 

utóbbi időben felszínre kerültek, pedig j Mivel pedig az elemi iskolai oktatás 
mély az elsó rendbe.. Várotlódi Lovaknak eltol-
vajlását tagadná, de mivel ezen környüllállás, 
hogy tudniillik azon Városlódí szekérén, melybe 
az kérdétbeli Lovak bevoltak fogva, egy Pak-
rocz, és egy Zsák is volt, iilyctcnyekct pedig 
hogy a Rab Személy 5 Garason eladott, maga 
meg valiya. nem kevéssé terhelné a Rab Sze
mélyt, hogy valamint a Zsákat és Pakróczot a 
a kocsirul levette és eladta, ugy. a Lovakat is 
nem más hanem a Rab Személy lopta el és hozta 
a főllebb említett veszedelembe. A mi pediglen 
a Kupi helységből eltolvajlott két Lovakat illeti, 
az csaknem megvilágosíttatnék -a Rab Személy 
vallásának, környtal állásaibul, egyszersmind periig 
a B. betU alatt foglalt bizottság Levélbttl, azt 
rn-Stg: hogy Farkas Kata is a Rab Személynek 
Felesége ezen'alkalmatossággal együtt volt a 
férjével, maga Farkas Kata -a C. Böttt alatt fog
lalt Önnön váltásában megvallani, innend világo
sán következik, hogy a Rab Személy azen Kupi 
Lovakat egy akarattal vihette, és lophatta el 
Farkas Kata Feleségével. Terheli továbbá a Rab 
Személynek Vági Mihálynak sorsát az' Is; hogy 
noha tm már ennek előtte is hasonló tolvajságá
ért a Ni. Vármegye Tömlöezében sanyargatta 
tott és 60 k°rbacs ütésekkel megbüntettetett, 
mindazon által nem hogy életét megjobbította 
volna; sót inkább a tömlőczbfll valő kiszabadulása 
után mingyárt ujabb és ujabb tolvajfogókat el 
követni nem irtózott, kevés reménység levén te-| 

hat már megjobbulása felül az eddig szenvedett 
17 Holnapi raboikodásán felül, még egy esztendő 
béli rabságra, és 100 Korbács ütésekre, felit öt 
vénet, most itt Papán a közönséges piarezon, 
más felit pedig ötvenet egy esztendőnek elfolta 
után az Ugodi Helység színin el'vcendőkre. Far
kas Kata pedig a Rab Személynek házos és tol
vaj társa, azon okbul, hogy cz volna első cse
lekedete, 60 Korbács ütésekre, felit harminczat. 
most itt a Pápai Piarezon, másik felit pedig har
mincast egy holnap malván az Ugodi Helység 
színin elvcéndókre,-ezen khrUl a kárnak, mely a 
D. bötu alatt 70 fnfa törvényesen megallapittatot: 
megtérülésére ítéltetnek, azután pedig bünteté
seknek kiállása után, maguk megjobbulása re
ménysége alatt szabadon bocsájtatnak, 

H» légy oly büsikol 
Ne légy oly büszke, szép szerelmem, 
Mert én beléd bolondulék. 
Nem té vagy az első szivemben, 
Az én szerelmem buborék. 

Oh, ugyanaz a láng mi mosta.i, 
Már egyszer engem égetett — 
Tudom elébb utóbb kilobban 
És elfeledlek tégedet. 

TIHAMÉR. 

nálunk már meglehetősen rendezett és 
kielégítő tanterv szerint történik, a fősúlyt 
természetesen a közép-és felső iskolák 
leformálására kell fektetnünk. Már ismé
telten kifejtettük nézeteinket a középis
kolai oktatás egyszerűsítésére vonatkozó
lag, azért tehát most csak arról' az ka-
czióról akarunk röviden megemlékezni' 

| mely az utóbbi időben az egyetem decen
tralizálásának kérdését felszínre vetette. 

A ki ismeri a budapesti tudomány 
egyetem facultásain divó oktatási rend
szert, az igen jól tudja, hogy mennyire 
igazuk van azoknak, a kik azt akarják, 
hogy a vidéki nagyobb városokban is 
állítsanak fel egyetemeket, a melyen a 
tanulmányait, fotytatni kívánó ifjú a meg
felelő egyetemi oktatásban és teljes ki
képzésben részesülhessen. Ezzel nyerné
nek városaink is, de nyerne maga a ma
gyar közoktatásügy is, mert a csendes 
vidéki város sokkal alkalmasabb talaj a 
tudományos pályára készülő ifjúnak, mint' 
a. főváros, a hol az ismeretlenség tenge
rében könnyen elmerülhet a vidékről fel- • 
került tapasztalatlan ifjú, az ezerféle ideg 
és lélekölő élvezetek csábító hullámai 
között. 

De tisztán financziális szempontból is 
üdvös voina az egyetemi oktatás decen
tralizálása, mert a vidéki városokban ál
talában véve olcsóbbak a megélhetési vi
szonyok, mint' a főváros méreg drága 
piaczán és igy alkalma nyilana sok sze
gény szülőnek is, hogy fiát tovább tanít
tassa s akárhány istenadta tehetségű ifjú 
érvényesülhetne, á kit most szegénysége 
megakadályoz abban, hogy teljes elméleti 
kiképzésben részesüljön. 

Máskor annyira szeretik majmolni 
nálunk a külföldet, hát most miért nem 
veszik például akármelyik nagy nemzetet, 
hiszen höztudomásu, hogy a német, fran
czia és angolországi egyetemi oktatás 
súlypontja a vidéki egyetemekre esik és 
a külföld világhírű tudósainak legnagyobb 
része ném a hazája fővárosában levő 
főiskolán nyerte egyetemi képesítését. 

Ismételjük tehát, felette fontosnak 
tartjuk hazánk kulturális fejlődésének tör
ténetében azt az időpontot, melyben az 
egyetemi oktatás decentralizálása bekö
vetkezik, mert csakis igy biztosithatjuk 
hazánkban e tudományos élet teljes ki
fejlődését. 

H Í R E K . 

— A legújabb szenzáczió. Kia-Czellnek is
mét megvan a maga legújabb szenzáeziója. A 
szomorú hírli vagyonbukott kis-czelli takarék
pénztár szelleme kisért újra, Egyik szombathelyi 
lap bocsátotta világgá és utánna az összes fő
városi " lapok közölték, hogy a vagyonbukott 
kis-czelli takarékpénztár csődtömegéből 56.000 
frt eltiiut. A lapok versenyeztek egymással a 
számok nagyobbitáaában és kisebbítésében Végre 
a hiány leszállott 21.000 frtra. Most az a kér
dés,, hogy ez a 21.000 frt miként tünt el. Az 
ideiglenes igazgatóság, vagy a esódtömeggond-
nokság révén-e 1 Az - ideiglenes igazgatóság né-
hány napig ^kezelte a pénzt. Az 1899. évi feb
ruár hó 6-án közölt utolsó pénztári zárlatot, 
mely á 1 l i t ó l a g 66.000 frt készpénzkészletből 
állott, aláírták dr. Géfin Lajos igazgató, Végh 
Kálmán napi biztos és Gömbös Sándor pénztáros. 
Mikor pedig négy nap múlva, 10-én, % pénzt 
néhai Nagy Péter sárvári kir. közjegyző leltá
rozta, talált 5*1.000 frt helyett, 85646 frt 52'/, 
krt. Igy, ha a levegőbe bocsátott'hir igaz volna, 
a hiány 20853 frt 47'/, kr. Hogy as a pénz 
tényleg eltűnt-e, vagy'nem, avagy, számadási 
hiba van, még kiderítésre var: "Tekintve azokat 
az izgalmas napokat, melyben akkor a kis-czelli 
bukott takarékpénztár vezető férflai voltak, köny-
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nyen megeshetett, hogy az igazgatósági tagok 
hiányosan rovanesoltak, s igy állott" elő a hiány (V!) 
Mi részünkről abban a meggyőződésben vagyunk, 
hogy a hiány, ha tényleg van, még Rosenberg 
és Riedt manipuláeziójából ered, kik szánt-szán
dékkal vezették a könyveket - hamisan. De 
lehet az is, hogy az igazgatósági tagok -nem 
hasonlították össze a megolvasott pénzt és a 
könyveket. Józan észszel feltételezni sem szabad, 
hogy abban a válságos pillanatban, melyben a 
kis-czelli takarékpénztár bukása bekövetkezett, 
bármelyik igazgatósági tag is, a .saját vagyona 
megmentésére gondolhatott volna. A csődtömeg-
gondnokságot legkevésbbé érheti vád .e tekin
tetben, mert" a Nagy Péter kir. közjegyző által 
1899. év"február hó 10-én foganatosított leltár 
gzószerint a következő bejegyzést tartalmazza: 

lv A péhztárbau talált összegek, és a dr. 
Géfin Lajos igazg. tag által ideiglenesen veze
tett feljegyzések szerint aföpéuzlárban 33 000 frt. 

1 ' 2. Gömbös Sándor pénztárnok által ke-
- xelt és dr. Géfin .Lajos által" ellenőrzött kézi 

pénztárban 2637 Vit 52'/, kr. . 

3. Hetiinger Sándor bobai lakos által a 
mai napon esedékessé vált váltójára lefizetett 
összeg 9 frt. Összesen 35646 frt 52'/, kr. 

Ezeu összegből Nagy Péter kir. közjegyző 
34.000 frtot bírói letétbe helyezett. 1646 irt 1 rtht igy hangzik : , 

könnyes szemekkel hallgatták régi emlékeik fel 
frissítését, s a mint lelkesülve megéljenezték az 
egyes szereplőket. Az Unneiély végeztével az 
összegyűlt nagyszámú közönség a .Rákóczy 1 

hangjánál' szép rendben szétoszlott. 
— Tenyészbikák vizsga ata. A kis-czelli já

rás területén a tenyészbikák vizsgálata folyó hó 
22 én kezdődött A jövő 4tét. a a következőkép 
folytatódik. 2̂5 én, hétfőn. Kenyéri, Kecskéd, 
Pápócz, Csőnge, O.-Asszonyla 26-an, K.-Mrhalyfa. 
Sömjén, Szt.-Márton, Vönöcz,,. X • Magas'e—27--én; 
Pálfa, K.-Somlyd, Bo'rgáfá, Unka. i8an, Felső 
és Alsó-Mesteri, Kápolna, N.-Kocsi,-. E.-Hetye, 
K-Köcsk. 29 én, Ság, Izsákfa. Kócs, Boba. 30-án, 
Szt.-Péter, Várkeszó, Egyh -Keszö. M.-Gencs, 
K.-Hőgyész. Szcrgény. A tenyészbikák vizsgála
tára a vármegyei gazdasági-egyesület által meg
bízott és kiküldött bizottsági tagok: Takács Fc 
rencz, Raffel Mihály, Ajkai Ferenez, Nagy János 
Nagy Dénes^és Háczky Sándor. 

• — Egy nyilatkozat. D Géfin Lajos, a 
vbukott kis-czelli takarékpénztár volt igazgató 
sági tagja, beküldte, .hozzánk- közlés végett ama 
nyilatkozatának másolatát, mciyet a .Yasvárrae-

fgyé'-hez küldött a legutóbb megjelent .kis-czelli 
szeuzáczió" czimü közleményére válaszul. Dr. 
Géfin ur nyilatkozatát alább szószerint közöljük, 
ama megjegyzéssel, hogy mi ez.ügyben tartóz
kodó álláspontot foglalunk el — és ez, hírlapunk 
mai számábau ez .ügyre vonatkozó közleményünk
ből eléggé ki is tűnik. Dr. Gáfin Lajos urnák, a 

Vasvárraegyé.c-hez küldött nyilatkozata szószé-

527, krt pedig, dr." Porkoláb Mihály csődtömeg-
gondnoknak adott át a folyó kiadások fedezésére. 
Ez a száraz tényállás. Hol a hiba, kit terhel a 
felelősség, a vizsgálat váfi hivatva kideríteni. 

Mi a leghatározottabban elítéljük ennek a 
legújabb szeuzáczióniik világgá való kürtölését. 
KI ajért, mert mí abban a- megg)'ózqdésben,va-
gyunk, hogy itt, legfeljebb számadási hibáról le
het szó, de a sikkasztást kizártnak tartjuk; an
nál inkább, inert az a három" egyéu, ki a va
gyonbukott kis-czelli takarékpénztárnál az utolsó 
napokban a pénztárt és könyveket kezelte, mint 
olyan emberek ismeretesek, kiknek becsületes
ségéhez a gyanúnak még árnyéka sem férhet 
Reméljük, hogy ,erre a titokzatos ügyre, miha
marabb világosság fog derülni, a mi nagyon is 

. kívánatos. ' ' . 
Kedélyes hang. A Szombathelyén mos

tanában megindult és Lingauer Albin jeles hír
lapíró collegáofc szerkesztésében megjelenő ,Vas" 
czimű laptársunk, I számában fenti cziin alatt 
közli lapunk lO-ik számában . megjelent „Szer
kesztő változás" czimü ujdunsagunkat. Ez íjdon-
ságunkhoz ama kommentárt fűzi, hogy mily han
gon szoktuk ml cselédünket elbocsátani ? Rövid 
válaszunk ez: A mint megérdemli, Higyje el t. 
laptársunk, sokkal szivesebben irtuk volna szer
kesztő vahozas czimü újdonságunkban az iilető-
tórói.azt; hogy megvált lapunktól és sajnáljuk 
távozását, minthojjy azt kellett Írnunk: elbó-
csatoltuk, . 

— Gyászrovat. Súlyos csapás, érte Mészá 
ros János polgártársunkat a .Korona" szálloda 
bérlőjét, kis élénk eszű 3 éves Mariska leánya 
rövid, alig három napi betegeskedés után szom
baton elhunyt. Temetése vasárnap ment végbe a 
közönség számos részvétele-mellett. 

—-Márczius 15. Jánósházán. A janosházal 
- iparos- és kereskedőifjuság ;Önképző Köre 

magyart Kóssa Gusztáv gyógyszerész és Kemény 
Soma tanitó vezetése mellett Szekeres Pál jog
hallgató és Biennann József vasúti pénztárnok 
szíves közreműködésével szépen ünnepelte meg 
a magyar szabadság születése napját, melyből 
természetesen a község polgársága is, jó haza: 
fiakhoz méltón, kivetttta részét. A sokv^ászió 
a házakon és-a' Kvfütgftott ablakok este* hírül 
adták, hogy Jánosháza lakossága ünnepet ül 
márczius 15-én, a sajtószabadság kivívásának em
lék ünnepét Az Ünnepély a tűzoltó-egyesület és 
említett kor fáklyásmenetével este 7 órakor vette 
kezdetét, mélynek bevégezte után a gyülekezet 
a casinó előtt megállapodott, hol ugyanis az 
alábbi tárgysorozat pontjai előadattak . Hymnus, 
énekelte az önképző Kör.Emlékbeszéd, tartotta 
Kemény Soma. Nemzeti dal, szavalta Fehér János, 
Talpra magyar, • énekelte az .önképző Kör*, 
./vbrányl" márcz. 15., szavalta Németh Lajos. 
.Petőfi" a magy néphez, szavalta Cseh Kalnt-án. 
.Lámpérth* márcz. 15., szavalta Köhig Ármin 
Záróbeszéd, tartotta Szekeres Pál Szózat, szav. 
Biermann József Szózat, énekelte az Önképző 
Kör. Az egyes pontok" előadása' között Nyári 
Elek zenekara hazafias darabokat játszott. Meg
ható látvány volt ama 3. szál 48-as öreg ember, 
kik ez alkalommal külön meghivattak, a mint 

Tekintetes Szerkesztő' Ur ! 
. A. ..kis-czelli szenzáczió dolgában meg kérem 

tekintetes szerkesztő urat. kegyeskedjék be
cses lapjában nekem is egy kis helyet enged 

Lehet, hogy ez ügy önöknél és tán más 
egyebütt is, honnan a kis-czeji viszonyokat égy 
rossz messzelátóból figyelik csak, szenzácziót kelt
hetett, de nálunk épen nem keltett, mert- Kis-
Czell Jobb ízlésű'- közönsége "már eleve meg volt 
győződve a híresztelések -Jösz hiszemüségéről és 
tekintetes Szerkesztő jir.'informácziójának rossz 
akaratáról, a mikor á :tjszta--igazság keresésénél 
nem oda fordult, .botra elsősorban is fordulnia 
kellett volna, .hanem a nyilvánosság, elé. Ennyit 
az ügy eredete és forrásáról. 

A" .mi a dolog lényegét illeti, hírlapi utón 
a kérdést tisztázni nem lehet •, 

Igazgatótársaim, kik bizalmukká' megtisztel
tek a válságos napok alatt, meg is fogják találni 
a módot, mikép vonjanak felelősségre, ha cgy-
atalán károsodva é rzik magukat: Másoknak pe
dig, legyen bár az a Munkácsi LővíT vagy a 
Velenczei Mór, felelősséggel nenf tartozom. 

Kis-Czcll, 1901. márczius. 22. 

A tekintetes -Szerkesztő urnák ' 
kész szolgája 

""', ~.~"' Dr. Géfin Lajos, 
i — Kanyaró A kis gyermekek körében még 

egyre uralg városunkban a kanyaró. Alig vau 
egy ház is, a hol beteg nem volna. Néhány 
megbetegedés halálos kimenetelű voli. Az isko^ 
lok további intézkedésig zárva maradnak. 

— Kútfúrás. A m. kir államvasutak kis1 

ezelli pályaudvarán a mult évben megkezdett, 
de az ősszel beszüntetett nrtézi-kut fúrását, Hof-
fer czeglédi kittturó mester pénteken újból meg
kezdette. Igy végre mégis elkészül az artézikat. 
-— — Uj hitközség Mint halljuk, Kis-Czellben 
uj izr. hitközség' van alakulóban. Néhányan elé
gedetlenek a mostani neológ izr. hitközség rend
szerével és e miatt uj. hitközséget akarnak ala
kítani, mely az-iartliodox- (magyarul: visszafej
lődés) elveket követné. Reméljük, hogy a terve
zők a tervnél maradnak csak és nem fogjak "a 
11 „maradiság" elveit megalapítani. A jelszó 
legyen: Előre! ' . • • ' " , " • .. 

— Régen heverő titokzatos levél. Lengyel 
Mór, a~Hitelbank igazgatója, mielőtt a Hitelbank
hoz- került, ti vbukott "kis-czelli takarékpénztár
nál volt könyvvelö. Mikor innét' kilépett. -kiléjB'se 
utiin/nllitnlng egy évre. ¡1 vbukott kis-czelli ta
karékpénztárnál szerzett tapasztalatait írásba fog
lalta. boritékttTüirta és azzal a megbízással adta 
át Bisitzky Ödön kis-czelli gyógyszerész untak, 
hogy az általa, nála letértté helyezett levél, ak
kor bontható fel, Tia annak tartalmikra Nagy 
József,dr. Plettnits Ferenez, dr. Géfin Lajos és 
Berzsenyi Dezső urak kíváncsiak lesznek. A le
vél teljes hat év óta hever felbontatlanul IÜ-. 
sitzky urnái és e B év óta nem fogta el a kí
váncsiság a fentebb nevezett uraklitui levél tar
talmát illetőleg. Mi azt hisszük, mégis csak ér
demes volna végre annak a titokzatos levélnek 

tartalmát ismerni, hátha valami nagyon fon-
tosatatartiilmiiz és valami bonmejitó gondolat 
van a levélben papírra vetve, melynek még 
hasznát lehetne venni ha, most nem is. — de ké
sőbb, évszázadok múlva. . . 

— Csalnyérékről. A iánosházai jóhirnevü 
Csalnyer, Piócza és Berele Hay firma közkere
seti társaság tevékeny beltagja, Csalnyer-táti 
legédesebb pislogó .magzatja, a kis Berele Hay, 
a napokban Dcvecssrben járt és ott többek 
kérdezősködésére Sina nézetének adott batáro-
zott kifejezést, hogy ők, a jeles .hármak" már 
tl.ll vannak a veszélyén-és a sajtóper caosszal 
már végeztek és teljesen rendben van a szénájuk. 
A kis Berele Hay édeskés inosolylyal mesélte 
cl-ezt a valótlanságot, melyre, nekünk csak az 
lehet a válaszunk, — hogy hátra van még a ft-
kete leves a táti & comp czég részére. Igy hiu 
remény és ábrándnak bizonyul majd a korai öröm 
nem sokára. 

•— Repülő postacsomag. Szerdán a déli 
órákban a helybeli postáról egy gyöngytyúkot 
szállítottak ki a pályaudvarra. A gyöngytyúknak 
aligha volt ínyére a szoros zár, mert a láda egy 
részén kirepült. Nem "sokáig élvezhette azonban 
az arany szabadságot, mert. hamarosan elfogták 
és újra-bezárták. 

— Egyleti élet. A .kis ezelli Polgári Olva
sókör? saját helyiségében f. évi márczius hó 17-én 
d. u. 4 órakor tartotta meg'- évi közgyűlését. 
Tárgysorozat: az 1900, évi számadás eredraén/Céi 
nek közlése és az általános tiszt újítás, Áz 1900. 
évi számadás eredménye a következő: Bevétel : 
703'ko'r. i7 fillér. Kiadás: 354 kor. 70 fillér. 
Pénztári maradvány: 348" kor. 47 fillér. Miután 
az eddigi tisztviselők állásaikról lemondottak, 
korelnökül Horváth József bérlő, a kandidáló-
bizOitságba pedig Klaffl Gyula, ifj. Reich Imre, 
és_ Németh Károly választattak-meg, kiknek in-
ditványára a közgyűlés elnöknek Fábián Dezső, 
alelnöknek Simon Sándor, háznagynak Klafll 
Gyula, jegyzőnek Eder János, h. jegyzőnek De-
utschbauer Karoly, pénztárnoknak"--Gróf Károly, 
könyvtárnoknak Mizeri Sándor, seg. könyvtárnok
nak Kiaffi Gyula, választmányi tagokul: id. Reich 
Imre. Fodor Károly, Horváth József bérlő, Loránth 
Gyula, Szalay Gyula, id. Tóiy György, ifj. Reich 
Imre, Reif Zsigmond, Zsigmond István, Mészáros 
János, Németh Károly és Patyi János urak vá
lasztattak meg.közfelkiáltással. Ezen kivül a--köz. 
gyűlés a választmanyi ülés 1901 évi február hó 
io-.én hozott azon indítványát, hogy . mindazon 
köztagok, kik hátralékos tagsági-dijaikat a felhí
vástól számított 30 nap alatt lenem fizetik, ' a 
körből jcizártnak tekintetnek. .. 

Köszönet nyilvánítás. 
Mindazon szives jó lelkeknek, kik fe

lejthetetlen kedves kis Mariska leányuift 
elhunyta alkalmával mély bánatunkban rész
vétükkel felkerestek és ezáltal fájdalmun
kat enyhítették valamint mindazoknak, kik 
temetésén megjelentek, ez uton mondunk 
hálás kiiszöneiet. 
> - Kis-Czell, 1901.-marcz.-24. 

_ MÉSZÁROS JÁNOS és NEJE. 

Építkezők ügyeimébe. 
Va" szerencsém a n. é.- közönség be

cses tudomására hozni, hogy kedvező ösz-
szeköttetéseim révén azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy a czement árát tete
mesen l e s z á l l í t h a t t a m . 

Ehhez képest mostantól kezdve első
rendű Portland czement métermázsánkint 
6 koronáért, elsőrendű Román czement 
3 kor. 60 fillérért bocsátom áruba. 

Egyúttal a n. é. közönség szives figyel
mébe ajánlóm mindenféle czementárukkal 
dúsan felszerelt raktáramat. 

Szives pártfogását kérve, vagyuk 

- ' •. • kiváló tisztelettel ~ . " ~ . 

ILLés István.:-

http://1901.-marcz.-24
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