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levelek figyelembe nem vétetnek. 

Fürdő-idény. 
Kezdődik a fürdő-idény és a téli hó

napok alatt elhagyatott fürdő- és üdülőhe
lyek nemsokára benépesednek. Mindazok, 
a kiket betegség gyötör, vagy csak az a 
vágy vezérel, hogy pénzükön könnyen tul 
adjanak, fürdőhelyre rándulnak, a hol el
felejteni igyekeznek az élet gondjait. 

Könnyebb ilyenkor a fej, felvidul a 
kedély s még a zárkozottabb természetűek 
is hozzáférhetőbbek lesznek/ egymáshoz 
csatlakoznak, keresik a társaságot, hogy 
másokkal egyetemben gyönyörködjenek a 
természet szépségeiben és élvezzék a für
dőhelyek gyógyhatásáL 

A magyar fürdők kezelése körül álta
lában még sok a javítani való. Az idegen 
forgalom emelésének kérdése, a magyar 
közönségnek rokonszenve a hazai fürdők 
iránt, úgyszólván egészen ezektől a javítá
soktól függ. A fürdők természetes előnyei 
nem elegendők arra, hogy közönséget vonz 
zanak. Tudják ezt ma a hazai lürdők va 
lamennyi kezelői. Mindazok az akcziók, 
melyeket ez ügyben kifejtettek, nevezetes 
javulást nem hoztak. A magyar fürdők drá
gák, mert drágáknak kell lenníök. Sok a 
kiadás és aránylag rövid tartamú az idény, 
mely alatt nemcsak a kiadásokat, hanem 
természetesen némi hasznot is kell behozni. 
Igy aztán a közönség nem is igen keresi 
fel megfelelő számban a magyar fürdőhe

lyeket, mert a külföld elismert és reklám 
utján tuliiíagasztalt fürdőit aránylag olcsób
ban látogathatja meg. . 

Ezt a sokszor és sokféle alakban tár
gyalt thémát azonban csak éppen érinteni 
akartuk, a mennyiben azzal, a miről be
szélni akarunk, szoros összefüggésben áll. 

Arra a tényre kívánunk ugyanis 
utalni, hogy a magyarJdeal izmusában koz
mopolita, á minek hasznát a t gyakorlati 
életben nem látja. A mig |nyaránt£? elrán
dul a külföldre, a hol jól és talán jobban 
érzi magát, mint idehaza és a külföldön 
költi el pénzét, addig Magyarországra nem 
téved el századrészt annyi idegen, a ki a 
Külföldre vitt pénznek legalább valamire 
való hányadát hozná vissza.- • 

Igy aztán szinte nevetségessé tenné 
magát az, a ki kérdezni merészelné, hogy 
hány idegén tanulta megösmerni nálunk a 
magyarokat és sajátított el legalább egy 
pár szót abból a .barbár* nyelvből, a me 
lyet mi közkincsünknek tartunk. Bezzeg, 
mi magyarok a külföld szokásait ismerjük, 
beszéljük a külföld nyelveit- és büszkék 
vagyunk' arra, ha mondhatjuk: a nyarat 
Ostendében vagy Karlsbadban töltöttük. 
Nem-e volna helyesebb, ha a nyarat ha 
zai fürdőhelyen töltve, egyúttal múlatás 
és üdülés közben a magyarság, ügyét viti-
nók előbbre ? Ha társalgásunkban, hang 
versenyekben, műkedvelői előadásokban a 
magyar Géniusz szolgálatába szegődnénk 

és a néhány idetévedt idegennel hazán
kat megösmertetnék. Hiszen a külföldre 
mi magyarok is azért járunk oly szívesen, 
mert mindenütt az illető népet, annak éle
tét, szokásait és jellegét ösmerjUk meg. 
Addig, míg a mi fürdőinkbe angol miss-ek 
és franczia bonne-ok csacsogásával tömik 
a gyermekeket, addig, mig a magyar für
dőhelyet Fiók-Bécsnek tartjuk, a hol né
metül . diskurálnak — ne várjuk, hogy a 
magyar eredetiség vonzza ide az idegeneket, 

Sohse kívánjuk, hogy az idegen für
dővendégekkel magyarul beszéljenek. Mert 
az idegen, a ki magyarul nem tud, csak
hamar megszökik, ha a nyelvéi* nem be- -
szélünk vele. Ám azt már megkívánhatjuk, 
hogy magyar eredetiségünkből ki ne vet
kőzzünk, különösen akkor nem, ha erre 
semmi kényszerítő ok nincsen és csak mű
veltségünk fitogtatása végett utánozzuk 
az idegent nyelvben és szokásban. 

Igazi magyar fürdő-élet csak akkor 
lesz,, ha magyarságunkat a fürdőhelyen 
való időzés alatt soha meg nem tagadjuk. 

Áz ^összeférhetetlenség különleges ma
gyar foglalkozás; leghelyesebben megfér-
hetettenségnek neveznők. Azok, akik ezt a 
súlyos követ a magyar közélet csöndes 
hullámainak fölkavarására vetéttték el, azt 

* f TÁRCZÁ. »• 

A b iTata laokok h i l y i i t i . 
Irts: TORSAI SAMOEt.. 

A mostan folyó nagy érdekharczok köze" 
pette egy uj eszmét hallottunk egy államférfi 
ajkáról. Az államférfi gróf Tisza István, és az uj 
eszme, melyet megpendített az, hogy — mint 
hpgy szerinte az állami hivatalnokok munka 
ereje nincs kellőleg kihasználva a délelőtti hiva
talos órák tartása által, ugy kell berendezni a 
dolgukat, hogy délután is hivatalos órák tartás 
sanak. — Ezen az uton- aztán el van érve az a 
czél, hogy semmi erő-fölösleg - nem marad, mert 
minden erő az állani hatalmas gépezetének ke
rekeit fogja mozgatni. 

Gróf Tisza István ur azonban nagyon téved, 
mert kifelejtette a számadásokból azokat a ren
geteg hátrányokat, melyeket ez az uj rend ok
vetlenül magával hozna ; még pedig ezek a hát
rányok nem oly csekélyek, mint az első pillan
tásra látszanak, mert eltekintve attól, hogy a 
hivatalos órák megosztása a hivatalnokok arány
talan megterhelésével jár, megfosztja őket attól 
a támasztól, mely ezisztencziájuk összeomlását 
akadályozta meg. Nevezetesen nem vehetnének 
olcsó lakásokat külvárosokban, mert különben 
délre haza, nem mehetnének"; de- különösén "sú
lyosan érintené a legtöbb hivatalnokot, aki csak 

ugy tud megélni, hogy jövedelmei szaporítására 
délutáni foglalkozást választ. 

Igaz, hogy Tisza István gróf ur nem szorul 
délutáni foglalkozásra, daczára annak, hogy 18 
hivatalon kivül még a képviselőséget is képes 
volt ellátni. Az is igaz, hogy neki nem támadja 
meg ezisztencziáját, ha 18 hivatala közül 17-et 
eldob, mert azok közül egynek is a-jöveoelme 
elég volna a hivatalnokok egy ötödének sorsát 
megjavítani. _ • . 1..; 

Gróf Tisza István^urat cz alkalommal cser
benhagyta ez a bölcsessége, mely őt 18 hivatal 
betöltésére képesítette, de melyekről a ,jog", 
.törvény" és „igazság" korszakában kénytelen 
volt lemondani. Elvégre 18 hivatal viselése meg 
követelné azt is, hogy aki 
nokok között van, élesen 

folytonosan hivatal-Jradt a porondon. 
látó szemmel birál-

liekem engedte volna át mmd -a 18 zsíros hiva
talt, másként látott volna át azon a bizonyos 
politikai szemüvegen, melyet kedves papája 
(Tisza Kálmán, Magyarország egykori minden
ható miniszterelnöke) tett fel a szemére. Bekö
vetkezett volna az ujabb bihari pontok szegre
akasztása, és ő, Biharország legfelsőbb ura, más 
elvek, más hangulatok és más eszmék mezejének 
lett volna á diadalmas hőse. 

Sajnos azonban, hogy Tisza István grófúr 
nem jutott erre az önként és kedvesen kínál
kozó gondolatra és ekkép történt meg az, hogy 
a fentebb érintett eszmék védőpajzsát és fegy-
verzetétjnás öltötte magára, aki tisztább éleslá
tással, több politikai raffinementnel győztes ma-

Ncni mesebeli 'hős, hanem tudományos cin-
hasa meg azok helyzetét és ne álljon elő olyan ber és jeles tulajdonokkal foglalkozó férfiú kelt 
rendszabályokkal, melyek csak a baj elmérgesi-j védelmének azoknak, akiket a modern kor rab-
tésére alkalmasak. 

Hát ha annyira a lelkén fekszik 
István gróf urnák az állam érdeke, akkor 
nem szólalt föl a Házban a katonatisztek 

Tisza 
miért 
ellen 

is? Kiknek a lakbérüket fölemelték.annyira,hogy 
egy főhadnagy lakbérc ugyanakkora, mint*egy 
méltóságos mlnisztcrtanácsosé ; de ugy-e ehhez 
már nem volt kedve a gróf urnák, mert jövendő
beli miniszterségét — mélyről most álmodozik 
— (Bű. r_ 

Ha' Tisza István gróf-"ur hélj^embcn 'á t? 
volna annak idején, mikor e kijelentést tette, és 

szolgáinak nevezhetünk. Ez az ember dr. Hege
dűs Lóránt, Pápa város országgyűlési képvise
lője. (Ulvasd az 1900. év dcczcmbcr hő 3-án a 
képviselőházbán elmondott beszédét) 

Hajdanában, a római és görög időkben, 
mindig arra törekedtek az emberek, hogy minél 
olcsóbban jussanak rabszolgákhoz. A mikor pe
dig megvették, arra igyekeztek, hogy az olcsón 
megvett rabszolga munkaerejét minél jobban ki
aknázva, ezt a lehető legdrágábban értékesítsék^ 
**** Ez az állapot-ma ís =ugy-'vani-csak-..a i«vek-
mások A rabszolgatartó maga az állam, aki hj-
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a defizicziót használják, hogy: az összefér
hetetlenség általában oly közgazdasági tevé
kenység, amelyet számos közlérfi befolyásá
nak nagy pénzre való fölváltására fejt ki 

Az egész hajsza azt a benyomást teszi, 
hogy az egész mozgalomnak rugója nem 
más, mint a kényszerűség; mert egész ha 
tározottsággal állitható, hogy minden parla* 
mentáris országban, de legfőképp ami sajá
tos alkotmányom állapotaink mellett minden 
arányiam közféifi érvényesítheti a befolyását, 
sőt gyakran az ellenzékeskedőknek. nagyobb 
a befolyásuk. 

Mindenesetre tény, hogy mindezideig 
sem a sajtóban, sem a nyilvánosság más 
terén, senki sem-ro't képes megnyugtató 
tájékozást adni aziránt, hogy melyik hát 
az a közférfiu, aki nem inkompatibilis. Egye 
sek ugyan gyorsan készen vannatc a fele 
lettel, azt mondván, hogy a legfüggetlenebb 
elem a földbirtokos osztály. De a törvényt 
ismerők és mások nagyon jól tudják, hogy 
a gazdálkodó nem egy, hanem számos vo 
natkozásba kerül a kormánynyal és ható
sági testületekkel. Csak utalnunk kell a 
föld-tehermentesitési, a kisajátítási, a mag
beszerzési, az adóleengedési, a méntermelési, 
a dohány és répa ültetési, a .kincstári és 
állami szállítási és számos egyéb jogviszo
nyokra. 

Szigorúan véve, a nagybirtokos tehát 
csak annyira inkompatibilis, mint a pénzin 
lézetek vagy más iparvállalatok igazgató 
tanácsosi tagjai. Amikor tehát egyesek ki
adták a harczi jelszót a pénzintézetek és 
részvény társaságok köztisztet viselő igaz
gatósági tagjai ellen, nem tesznek egyebet, 
mint hogy hátrafelé is lövőíegyvert vesz 
nek kelőkbe. 

Csak emlékezetbe kell itt hozni, hogy 
hányan vannak, kik busás nyugdijakat éí 
veznek s a mellett a képviselői fizetést is 
felveszik. 

.Másrészt azonban kivánhatjük-e vala
mely képviselőtől, hogy választópolgárainak 
érdekében kedvezmények kieszközlésétől tar-

. tózkodjék ? Méltányos-e. valamely képviselőt, 
aki a közgazdaság bármely ágában elismert 
szaktekintély, e tevékenységének hasznosí
tásától eltiltani? Az összeférhetetlenségi kér

désnek a pártszenvedélyektől ment megöl Ennélfogva a vér általános összetéte-
dásánál e szempontoknak kell irányadóul | * v é g t e l e n i i l befolyásolja az a körülmény, 

. . . hogy a test minden része elvesz valamit a 
szolgálni. . . . — • vérből, viszont sokle léTátengéd neki. 'Á 

Az összeférhetetlenség kizárólagos alap | v é r hasonlít a fához, amelynek - szétágazó, 
elve csak az lehet, hogy: a képviselő sze
mélyes és politikai befolyását ne érvénye
síthesse sehol anyagi eljenasolgáltatás ( e j e - | | 

Tjen. Az arra hivatott és üdvös közgazdasági 
tevékenységet kifejtő szakférfiak maradhassa 
nak meg a pénzitézetek és iparvállalatok-
vezetőségében még akkor is, ha válaszlóik 
bizalmö~1«ivetkeztében a köznek szolgáló 
lunkczipt teljesitenek is. 

Mert a kérdés veleje nem az, hogy a 
közgazdaság terén működő szskférfiak a 
hazának sokszor igen üdvös tevékenységük
től elvonassanak, hanem az, hogy e teve 
kenységnek a közszolgálat révén nytrt 
nagyobbmérvü befolyással való kárhozatos 
összeegyeztetéséből önérdekű hasznot senki 
ne húzhasson. 

Megvalljuk, hogy igen kényes dolog 
megvonni a köz- és az önczélok közti éles 
határt, mégis figyelembe veendő, hogy az 
összeférhetetlenségnek nem szabad odavetni 
legkiválóbb közgazdasági tényezőinket, akik 
a közczéloknak is minden téren hasznos 
szolgálatokat tesznek. 

Kegyetlenül, ki kell küszöbölni az ön 
érdekeket, de vigyázni arra, hogy a hazának 
a köz és a közgazdaság terén egyaránt 
becses munkaerőit egyik vagy másik heiyról 
ok nélkül ki ne szorítsuk. 

finomabb és erősebb gyökerei mohón szív
ják föl a tápláló- és képző anyagokat, a 
melynek levéléi bizonyos anyagokat kivá
lasztanak, míg az egész virágot és gyü
mölcsöt érlel, utóbbi pedig ujabb csirákat 
hint" mindenfelé. Hasonlít a vér folyóhoz, 
melynek alkatát nagyrészben a források ha-' 
tározzák meg, de amely kölcsönös vonat
kozásban áll a talajjal, melyen áthalad, a 
növényekkel, melyek partjait ellepik, az 
állatokkal, melyek benne élnek, a vízmü
vekkel, melyeket táplál és a csatornák
kal, melyek bele torkolnak, vagy belőle 
erednek. 

Ez a szemlélődés mutatja, hogy az 
úgynevezett vértisztitó szereknek, mint fü
veknek, piluláknak stb. a vér tisztítása és 
javítása végett való használata egyoldalú, 
elégtelen és elvetendő, mert ahhoz a gyer
mekes törekvéshez hasonlítható, amely, a 
folyam medrét a viz mesterséges elvezeté
sével vagy a források eltömésével akarja 
kiszárítani. Számtata n forrásból merít a vér, 
sokalakuak és bámulatosak azok a szívó és 
nyomó-művek, melyek szolgálatában álla-

1 nak; éppen ily számos és soknemü az 
legész*éges vér fentartásának föladata, ép
pen oly különbözők a tisztítás kiinduló 

f é r es Yéríisztitó-szerek. 
A vér fertőzésének és megtisztsztitásá-

nak folyamatát általában épp oly minden
napi dolognak tartjuk, - mint ha az a ve
gyész kémlelőcsövében menne végbe és 
teljesen megfeledkezünk emellett arról, hogy 
a vér cseppfolyós eleven egész, amely 
minden lélegzetvétellel, minden korty étke
zéssel változik. Tisztátlan, rossz levegő be
lélegzése, alkalmatlan táplálék élvezete, a 
vér felhasznált részeinek megzavart kivá 
lasztása, elégtelen testmozgás, tisztátlan, 
káros anyagoknak felvétele, szóval ferde 
életmód tisztátlanná teszi a vért. 

A vér működése abból áll, hogy az 
emberi test minden részét táplálékkal látja 
el. az elhasznált anyagokat pedig eltávo 

pontjai. Általánosságban csak annyit mond
hatunk, hogy világosság, levegő, táplá'ö és 
élvezeti szerek, mozgás, nyugalom, lakás, 
ruházás. testgondozás, stb. tekintetében való 

• egészséges életviszonyok és ártalmas szo
rítások kerülése lényegesen hozzájárulnak a 

vér tisztaságának fentartásához. Ezenkívül 
a vér tisztaságának legmegnyugtatóbb biz
tositéka a mértékletessség. 

A vér összműködése a különféle mű
ködések egyes mozzanataiból alakul. Ha az 
összműködés néni képes minden egyes mű
ködési mozzanat ellátására, akkor ezen nem 
segíthetünk valamely „mindent gyógyító* 
szerrel, hanem a vér forrásának, keringé
sének, elágazásának, torlódásának az össze
tétel, egyensúly, szétosztás szempontjából 
való körültekintő és óvatos megismerése 
utján szüntethetjük csak meg a zavart, meg
felelő vértisztitó szerek nyújtásával. 

Ama végtelen sok és különböző tám
pontnál fogva, melyek e feladatnál az or
vos tudásának és tehetségének rendelkezésére 
állanak, az eljárás is minden esetben felette 
változatos és különböző. 

vatalnokait a lehető legrosszabbul ftzeti, de arra* 
igyekszik, hogy azok munkaerejét a legbusásab-
ban kizsákmányolja. 

Lám a régi rabszolgavasár uj keretben 1 
Dr. Hegedűs Lóránt az országgyűlésen el

hangzott szép beszédében valóban megindító mo
tívumokkal kelt védelmére azoknak - a modem-
rabszolgáknak. Bátor- szókimondással, és ritka, 
pláne közigazgatási pályán nem működött, laikus 
emberhez képest csodálatraméltó részletességgel 

.ecsetelte azok helyzetét, akik az állam javának 
fölvirágoztatói és, sajnos, mégis csak mostoha 
gyermekei. 

Dr. Hegedűs Lóránt ellentétben másokkal 
nem halmozza össze a hivatalokat a saját kezé
ben, nem pályázik a miniszterségre és nem kö
veteli a közélet fórumán azt a bizonyos „apai 
örökséget*. Hanem igenis ott van, ahol segíteni 
kell, és ha még most tetteket nem is, de beszé
deivel segiteni igyekszik annak a.nyomorult pro 
letáriátusnak szörnyű helyzetén, melynek burkolt 
neve : Hlvatalnok-osztaly. 

Dr. Hegedűs Lóránt államférfiúi képessége 
iránt egyáltalán csöpp' kétséget som táplálunk. 
Ismerjük ót régóta, mint nagyokra hivatott ma
gánembert, mint bölcs éleslátású és éleselméju 
politikust és a jövendó emberét. 

Nem czélunk nekünk őt most bemutatni, 
az az egy beszéde, melyet a tisztviselő-hivatal
nokok nyomorúságos helyzetéről tartott az ő 
személyiségének legméltóbb interpretátora, és 
a kit az ő szavaiban rejtő hatalom meg 
nem győzött, annak mi úgyis hiába beszélj 
iiínk. 

Valóban, a hivatalnok-osztálynak már nagy 
szüksége volt régen egy ilyen hivatott tolmácsra. 
Érdekes jelenség a mi jelenlegi osztály-harczok-
tól össze-vissza szaggatott közéletünkben, hogy 
az államhatalom nem képes azt belátni, mily po
litikai esztelenség egyik osztályt a másik fölött 
előnyben részesíteni. Mert hasonlítsuk csak össze 
a hivatalnoki és katonatiszti fizetéseket. A mél
tóságos czimü hivatalnok fizetése olyan, mint a 
főhadnagyé, csak ezt az egy példát hozzuk föl, 
— ami egyáltalán az időknek végtelenül szo
morú jele. 

Ezek a válságos idők gondolkozásra kész
tetik a legkomolyabb elemeket is. Abban a nagy 
inkompatibilitási hajszában, melynek eddig ered
ményét absólütc nem' láttuk, nem igen fognak 
megtisztulni az erkölcsök, azért a befolyásos 
emberek továbbra is összehalmozzák kezűkön a 
a busásan jövedelmező diréktorságokat, jogta-
nácsosságokat és egyéb jókat. 

A kishivatalnokok helyzete pedig ahelyett, 
hogy javulna, még rosszabb ösvényre készül 
lépni és exisztencziájuk megtámadásával kezdi 
gyászos szereplését. Remélni akarjuk, hogy e 
sötét képek' csak a pessimita felfogás torzszü-
.löttjei-és-rossz-álittok—emtékeból níaradt muló 
jelenségek. — Van egy dolog, mi megerősít 
bennünket c hitünkben, óvatosságra 'Int a jövő
vel szemben ; de mint vezérfáklya biztos utmu-
taóul bontakozik ki előttünk a vigasztalhatatlan 
sötétségben. , 

Dr. Hegedűs Lóránt alakja ez, akiben biz
tos zálogát látjuk annak, hogy a rosszabbodás 
nem fog bekövetkezni, .Hogy jobb, sikeresebb, 
fényesebb jövő hajnala derül fel a sokat zakla
tott kishivatalnokok borús egén. 

Az ő politikai körültekintése, nagy szava
tossága a bürokratikus dolgokban, az az ambí-
cziója, hogy nem kövér bankigazgatóságok, be
folyásos miniszteri tárcsák felé' irányozza pálya
futása csolnakát, remélni engedi, hogy a kis
hivatalnokok el fogják érni még. a katonatiszti 
fizetések nivóját is. 
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H Í R E K . 

Dalosa ink ró l . 
_ J _ „Ahol dal zeng, ott tülopepj mug 

Gonoa. emberek nem énekelnek". 

Helyesen irta ezt a költő, mert a dal nem 
egyéb,.mint a z emberi szív megnyílvanyosulása. 
Dal pedig csak is ott teremhet, ahol a sziv még 
nincs megmételyezve. Kemény ítélet ez, de való. 

Hogy boncZolás alá vegyük az emberi sziv 
- e mély rejtekét, ne menjünk messze, csak tekint-

sük népünket, az alföldi romlatlan parasznépet, 
akik a fölséges természet egyedüli behatása foly
tán szivüknek nemesebb érzéseit dal által jut
tatják érvényre. • 

Az ö szivükben van az a. fészek, ahonnan a 
dal, az a szép magyar népdal szárnyra kel, s 
egy egész országot bejár szivet gyönyörködtetve. 
S mi adja nekik azt az erőt, hogy képesek dalt 
teremteni? bizonyára nem más, mint jószivük 
sugallata. Rossz sziv nem ád ily hangokat, mert 
egyrészt mássál van elfoglalva, másrészt meg nem 
képes a gyöngyöket megteremteni. 

Egyiket a hazaszeretet, másikat a szerelem, 
kit ez, kit amaz indit arra, hogy Szivének leg
bensőbb érzéseit napvilágra hozza. Ez az érzés 
pedig nemes, mondhatjuk szent; kinek szive ily 
érzéssel van tele, az nem lehet — mint a'költő 
szavából értjük — gonosz ember. 

A dalmüvészet ápolására s fejlesztésére ala
kulnak az egyes daloskörök. S kik ezeknek mű
ködő tagjai ? Bizonyára oly egyének, kiknek szi
vük nincs megmételyezve, hanem hazafias és 
szent érzelmekkel van telve. Mi belőle az anyagi 
hasznúk ebben a matcrialistikus világban ? rövid 
a felelet .semmi" I De ez nekik nem gát, mert 
sokkal nemesebb érzés vezérli őket, sem mint
hogy e z akadályul szolgálna. Ezért mindenkor is 
a legnagyobb tisztelettel s ragaszkodással vagyok 
a z oly ember irányában, akiről tudom, hogy ugy 
cselekszik, ami a szivére megtisztelőleg hat. Ez 
pedig nem más, mint a dal. 

A helybeli' daloskör, dicséretére legyen 
mondva, hogy rövid fennállása daczára, szép 
eredményeket ért el, ezen a z őneki nagyon is 
tövises uton. 

— L e g ú j a b b a n az isteni tisztelet emelésére s 
magasztosabbá való tételére ifjú daloskörünk egy 
nagymise-éneket tanult be, amelyet június hó 
9-én, a helybeli róm. kath. templomban a 9 órai 
nagymisén fognak előadni. 

Érdemesnek tartom a mű egyes részeit s 
szerzőit felsorolni : r-

.Asperges me". Uni solo. .Tantum ergo". 
Dallama : Zsasskovszkylól. .Genitori". Férfikarra: 
H. J.-től. .Kyrie", .Glória", „Credo". Engcsser 
Mátyástól. .Offertorium". Dallama: Tarnay Ala
jostól, orgona-kísérete: Bátori Lajostől. .Sánc-
tus*. Engesscr Mátyástól. .Benedictus". Singen-
berger .Jánostőt. ^Agnus Deí". Hamel Adalbert. 

Munkálkodásukon legyen Isten áldása: 

Ltí^L^i ÍSiílS 5 - 6 < ? ° ° k o r o ? « W«»ye>.>szes felső kereskedelmi iskoláiban már a tanév 
\ZÍ rf, i X ; . b b . ° 5 " e ^ c l 1 S " f e l e l ő t épí- végén fognak eszközöltetni, tehát a szombathelyi 
tent. de lehet természetesen nagyobb összeget | felső ' 
is felhasználni. Ha az aláirusi iveket visszakaptukt30-án 
s azokon megfelelő mennyiségű részvény jegyez
tetett, mi azonnal egy tizenkét lagu bizottságot 
alakítunk és e bizottság lesz hivatva a további 
teendőket végfzni. Mi a.szurgalmat meinditottuk, 
a nagyközönségen áil, nem mi rajtunk, hogy a 
fürdő, mely közegészségi szempontból ís felette 
nagy szükség van városunkban létesüljön. 

— A Ság hegyen a s z ó l ó igen szépen fej
lődik s nagyon sokat hozott. A szőlősgazdák 
állítása szerint, ha valami elemi csapás nem éri 
a aző|pt, régen volt oly bő termés a Ság-hegyen 
mint ez évben lesz. 

— Tisztelettel ké r jük ismételten, vi-
déki hátralékos előfizetőinket a hátralékok 
mielőbbi beküldésére. 

— A pünkösdi ünnepek alkalmával te
mérdek bucsus érkezett hozzánk a messze távol
ból. Pünkösd napján oly zsúfoltság volt a külön
ben elég tágas templomban, hogy többen a nagy 
hőségtől elájullak..- _ 

."— Hymen. Székács Pál, dárdai kir. aljarás-
biró, a mult szombaton jegyezte el magának 
Marton Irma úrhölgyet, néhai Marton Pál ügy
véd özvegyének, kedves leányát Kis-Czellből. 

— Uj kaszinó. A vasúti hivatalnokok kö
rében mozgalom indult meg, egy vasúti tiszti 
kaszinó létesítése végett. 

— Tüzek" Kis-Czcllbcn a mult' szombaton 
Kohn Sándor kereskedő padlásán 'tüz ütött ki 
a padlásra felszórt hamutól Szerencsére a tüzet 
idejekorán észrevették s eloltották, mielőtt kárt 
okozhatott volna. — Ugyancsak szombaton esti 
7 órakor a szomszédos Ság községben ütött ki 
tüz, amely alkalommal egy ház égett el. 

— Kert-megnyitás. A .Hungária'-száUoda 
nyári mulatókertjének megnyitása ma lesz. A 
zenét a hírneves sárvári Csillag Jancsi zenekara 
szolgáltatja. 

— A fürdő Ügyében lapunk mult vasárnapi 
számához — helybeli előfizetőink számára mellé
kelt aláirási-ivre vonatkozólag bővebb tájékozás 
végett tudatjuk, hogy az aláírási-íven történő 
jegyzés azért kell, hogy lássuk, mily összeg jön 
öseze e czék* A fürdő felállítása; telek - meg-

— Harcz csendőrök es parasztok között 
Pápóczon, pünkösd hétfőn véres verekedés tá
madt a kenyéri csendőrörs két csendőre és pá
póczi főldmivesek között. Az eset előzményei a 
következők : A kenyeri-i csendőrörs két csendőre 
jár-őrszolgálatott teljesített pünkösd hétfőn Pá
póczon. amikor ís a vendéglőben találkoztak Ta
kács Gábor hegybíróval, ki a belsőzsebében egy 
revolvert hordott magánál és azt többször a csend
őrök előtt tüntetőleg kivette zsebéből és ismét 
visszatette. A csendőrök felszólították Takácsot, 
hogy adja át nekik revolverét, mert azt magánál 
hordani tilos, hogy ha van arra engedélye, mu
tassa meg nekik. Takács nem volt hajlandó re
volverét átadni a csendőröknek, sőt kereken ki
jelentette, hogy azt, bár engedélye nincs hor
dani, mert a revolver nem az ö tulajdona, ha
nem a hegy őré, ő csináltatta meg, s épp aznap 
vitte haza hozzá az asszonyfai gépész. Eközben 
heves szóváltás $örtént a csendőrök és Takács 
között, s végre is a csendőrök meg akarták lán-
czolni Takácsot engedetlenségeért. Takács nagy-
nehezen átadta revolverét, mit aztán a csend-, 
őrök magukkal vittek a bíró lakására. Alig töl
töttek azonban a csendőrök egy félórát a' biró 
lakásán, mikor Takács Gábor és testvére, Ferencz 
berohant a biró lakására s hátuk mögött még 
vagy tíz ember állt, kiket segítségül hívtak Ta-
kácsék a csendőrök- ellen. Takácsék erélyes han
gon követelték vissza a revolvert a csendőröktől, 
s mikor a csendőrök annak kiadását megtagad
ták, reájuk rohantak. A csendőrök, látva a hely
zet veszélyességét, a szobába letett fegyverük 
után nyúltak, de alighogy kezűkbe vették, a két 
Takács kicsavarta kezükből a puskát, s a csend
őröknek estek és azokon több súlyos csapást 

felső kereskedelmi iskolában is, még pedigjuníus 
"30-án, juliüs -1.. 2. é s 3-án. A tanuló csakis szü
l e j é v e l v a g y ennek helyettesével személyesen je-
lentkezhetik, amikor okmányait beadja s az is
kolai d i j a k a t l e g a l á b b felévre lefizeti A szom
bathelyi f. Ifer. i s k o l a a jövS tanévre már telje
sen kiválik a p o l g . iskolával váló eddigi kapcso
lathói s ö n á l l ó v á l e s z é s saját uj épületébe vo
n u l . Az uj T a n é v T e h á t m á r itt fog megnyittatni 
és pedig az a l s ó o s z t á l y párhuzamosításával, a 
mely. osztályba c szerint So tanuló vehetfl fetT 
Remélhetőleg azonban ez a s z á m is hamar be 
fog telni, azért a t. szülék fiaik beiratásával igye
kezzenek, mert szeptemberben c s á k kivételkép
pen lehet felvételnek helye. Bővebb felvilágosí
tást szivezen ád az igazgatóság, 

E'ado 100 kilojramm serles ztir a 
helybeli csendör-örsón. 400 kilogramm ára 
66 frt. 
1188/1901. tk. 

Á r v e r é s i b i r i t t m é n y k i v o n a t , 
A kis-czelli kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság ezennel közhirré teszi, hogy a keme 
nesaljai takarékpénztár végrehajtatónak L u 
kács Elek végrehajtást szenvedett ellen 
318 korona tőkekövetelés, ennek 1900. évi 
június hó 28 tói járó 7% rendes, 7°/» kése
delmi kamatai 38 korona perbeli, 23 korona 
90 fillér végrehajtási már megállapított és 
23 korona 30 fillér jelen árverés kérvényi 
költségek erejéig a pápóczi 502. sz. tjkvben 
A+483. hrsz., 141 házszám Lukács Elek 
tulajdonául felvett ingatlan 850 kor. kikiál
tási árban nyilvános-bírói árverésen eladatni 
fog, azon leltétellel, hogy az ingatlanra 
Lukács István és neje Kósa Rozália javára 
a 2868/99 és 3107/99. számú végzésekkel 
bekebelezett szolgalmi jog nem érintetik, 
amennyiben azonban az ingatlan a szolgalmi 
jog fentartásával beigért vételára az 500 
koronát meg nem üti, az árverés hatályta
lanná válik, és az ingatlan a szolgalmi jog 

ejtettek. A két csendőr ekkor hirtelenében kardot j fentartása nélkül a kitűzött határnapon 
rántott s a két Takács testvért pillanat alatt vé
resre kaszabolták kardjukkal. Takács Gábor 
fejen egy mély és kezesjárán négy súlyosabb. 
Takács Ferencz jobb kezeszáran egy csontig érő 
hosszú vágást kapott Mindkettő súlyosan sebe
sülve a kis-czelli közkórházban fekszik. Ugy a 
polgári, mint a katonai hatóság cz ügyben meg. 
indította a vizsgálatot. A csendőrség részéről 
Fridafka csendórszázados hadbíró Székesfehér-
ról és Raffai Imre csendőrfőhadnagy Szombat
helyről vezetik a vizsgálatot, kik csütörtökön 
délelőtt hallgatták ki -a súlyosan sebesült Takács 
testvéreket a kis-czelli kórházban. Itt említjük 
meg egyúttal, hogy Takács Gábor már fegyház-
viselt ember, kí .6 évet ült halált okozó súlyos 
testi sértésért, ezelőtt 13 évvel. 

— Megnyílt a Rába-hid A kecskédi Rába 
híd teljesen elkészült és a mult vasárnap átada
tott a közhasználatnak. 

— Véres verekedések. Jánosházán pünkösd 
hétfőn az esti órákban Máté János és Halász 

'érneth József ács" segédek a munka béren szó
váltásba keveredtek úgyannyira, hogy később 
tettlegességre került a dolog. Máté, Halász Né
meth Józsefet kezével ugy elverte, hogy az or
vosi vélemény szerint 8 napig tartó sérüléseket 
szenvedett. Az esetet a csendőrség feljelentette 
a kis-czelli kir. jbíróságnál. — Ugyancsak pün
kösd hétfőn éjjel 2 órakor Kemenes-Míhályfán a 
községi korcsma udvarártPetó Antal ságiiakost, 
HU>st'.i"HJW. fCUválf'l,mm, KovícT^aTdor, 
Szokonyi Sándor. Ambrus István és ősze Lajos 
kemcnes-mihályíai lakosok botokkal, lőcscsel. 
vasdarabokkal fölfegykezvc megtámadtak, rajta a 
hát-csigolákon 7 szúrást ejtettek, továbbá úgy
annyira agyonverték, hógy fogai kihullottak, 
alsó álkapcsa pedig eltörött. - - Az esetet a 
kis-czelli csendőrség a járásbíróságnak feljelen
tette, ahol már nevezettek ellen az eljárás sú
lyos testi sértés büntette miatt folyamatba is 
tétetett. A súlyosan sérült Pető Antal ápolás 
alatt a kis-czelli kö/.kórházban v a r i . 

— Üj gyárak. Vármegyénk területén a kö
zel jövőben, hir szerint, ismét két gyár alapítá
sára van kilátás és pedig Szent-Gotthárdon lenne 
egy fonó-gyár, s Rum, vagy Szécsény községben 
pedig keményítő- és fehéritó-gyár. 

— Szülék figyelmébe. Legújabb miniszteri 
rcodclkczés Sjwtiot a behatások az/ ország ösz-

ujabban elárvereztetik, mélynek megtartására 
határidőül: . . 
1901. (ezerkilenczszázegy) évi június 
hó 26. (huszonhatodik) napján délelőtt 

9 órakor 
Pápócz községházához tüzelik ki. 

Venni szándékozók' tartoznak a kikiál
tási árnak 10",„-át bánatpénz fejében a bírói 
kiküldött kezéhez letenni. 

A vételár és ennek az árverés napjá
tól számítandó 5% kamatai 3 egyenlő rész
letben, vagyis az elsőt 30 nap alatt, a má
sodikat 60 nap alatt, a harmadikat 90 nap 
alatt lefizetendők. 

Az árverési feltételek alulírt telek
könyvihatóságnál és Pápócz községházánál 
tekinthetők meg. 

Miről az érdekelt felek értesíttetnek. 
Kis-Czellben, 1901. évi április 20. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság. . . 
- LÁSZLÓ, kir. alj biró. 

799/tk. 901. 

Árverési hirdetméy kivonat 
A kis czelli kir. jbiróság tkvi hatósága 

ezennel közhijré teszi, hogy Singer Mór 
végrehájtatónak l akács Dezső és Takács 
Kálmán végrehajtást szenvedők ellen 400 
kor. tőkckövete'és, enn<jk 1898. évi szeptem
ber hó 29-től járó 8% kamatai 74 kor. 26 
fillér már megállapított és 24 korona 80 
fillér jelen árverés kérvényi köl tségei ere
j é i g , a pápóczi 125. sz. tjkvben A. I . 1. 3. /. 
10. 13. 16. sorsz. 12. lírsz. Takács Dezső 
Takács Kálmán tulajdonául felvett ingatlan 
1353 korona kikiáltási árban A. I I . 1—4. 
sorsz. alatti ingatlanok 1311 korona kikiáltási 
árban- nyilvános bírói árverésen eladatni 
fog. oly feltétellel, hogy az ezén ingatla
nokra ij2Üyfc?H*im. végzéssel. T^káer'A'H*: 1 
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tal javára bekeblezett szolgalmi jog nem 
érintetik, amennyiben azonban az ingatla
nokért a szolgalmi jog fentartásával beigért 
vételár 10460 koronát meg nem üti, az 
árverés hatálytalanná válik s az ingatlan a 
szolgalmi jog fentartása nélkül a kitűzött 
határnapon ujabban elárvereztetik, — a pá 
póczi 3o. sz. tjkvben-A. I. 87 9; 12«-16. 
18 — 20. 22. 25. 27. 28. 30. sorsz. alatti ingat
lanból Takács Dezső és Takács Kálmán 
16/56 rész illetősége . 171 korona kikiáltási 

cárban nyilvános birói árverésen eladatni 
fog, melynek megtartására határidőül 

19,01. ( ezerki lencszázegy) évi jun us h ó 

17. (tizenhetedik) napjának délelőtt 9 
órája 

Pápócz község házához' kitüzetik. 
Venni szándékozók tartoznak a kiki

áltási árnak 10% át bánatpénz lejében a 
birói kiküldött kezéhez létenni. • 

A vételár és ennek az árverés napjától 
számítandó 5°/o kamatai két egyenlő rész
letben és pedig az első 2 hó, a második 4 
bó alatt, mindig az árverés napjától szá
mítva kis ezelli kir. adóhivatalnál lefize-
tendők. 

Az árverési feltételek alulirt tkvi ható 
ságnál és Pápócz községházánál tekinthetők 
meg. 

Kis-Czell, 1901. évi márczius hó 31. 
A kir. járásbíróság mint telekkönyvyi 

hatóság. 
LÁSZLÓ, kir. aljbiró. 

V A S Ú T I M E N E T R E N D . 

Érvényes 1901 máj. 1-től. 

Bpest k.p. G y ő r — F e h r i n g — G r á c z i vonal 
S z o m b a t h e l y — G r á c z felé : 

Indul : Kis-Czellből: 

Személyv. regg. 432 p. 
Gyorsv. d. e. 1145 . 
Személyv. d. u. 1-64 . 

Gyorsv. este 6.31 p 
Vegycsv. ., 8*49 „ 

Győr—Budapest felé. 
Indul: Kis-CzeUbolr —. 

Vegyesv. regg. 4 36 p. I Személyv. d: u. 215 p 
i . éjjel 12-24 . 

Gyorsv. d. c. 9.43 I Gyorsv. d. u, 5 27 . 

Kis-Czell - Pápa 
>...ri.. ái péntek kivételével n.ponta.) 

Indul személyvonat este . --. : 6-6ö~ 

Kis-Czell— Szombathely. 
(Minden kedden pénteken köiIeUdik.) 

Indul : Kis-Czellből : I ' Érkezik: Kis-Czellbe: 
Vegyesv. regg. 6 15 p. ' Vegyesv. d. u. 5 55 p 

Kis Czell—Csáktornya. 
Indul: Kis-Czellből : . Érkezik : Kis-Czellbe 

Vegycsv. regg 463 p Személyv. d. c. 907 p 

MAUTHNEKfÉiííuÁiiVAK/*mu~ 
zacskóin fl1—-ÍT I " 

rajtillalíSAUTUKl-R-HÉv. 
Â elyennincs rajt .az _ 

d. u 
Siemciyv. este 

205 
6-38 

Vegyesv. d. u. 12*51 
este 8.14 

Klein és Spitzer 
szarvasmarha kereskedők 

K I S - C Z E L L . ' 
Megvételre ajánlanak a t. uraságoknak és 
a h. ó. gazdaközönséguek első rendű ki

fogástalan minőségű 

Erdélyi igás ökröket. 
versenyképes árakon. 

Előjegyzéseket s levélbeli m e g r e n 

deléseket elfogadnak — - — 

J o b b és megbízhatóbb 
gazdasági és kerti magvak nem léteznek, 
mint a minőket 2y év óta szállít 

M A U T H N E R Ö D Ö N 
cs. és kir. udv. magkereskedése Budapesten, 
irodák és raktárak: Rottenbiller utcza 33 

(Közúti villamos megállóhelye.) 
Elárusító helységek: VI. Andrássy ut 23. 

(A m. kir. operával szemben.) 
226 oldalra terjedő képes árjegyzékét ki-

WWWW vánatra ingyen és bérmentve küldi. 

Klein és Spitsar 
kereskedők, K i s - C z e l l . 

Kis-Czell — S z é k e s f e h é r v á r . 
Indul: Kis-Czellböl : I Érkezik: Kis-Czellbe: 

Vegyesv. regg. 4-48 p. I Személyv. d. u. 1*14 p 
Személyv. d. u. 2*20 „ j; Vegycsv. d. u '5'10 , 

Kis-Czell-Pándorf. 
Indul: Kis-Czcilböl • J Érkezik: Kis-Czellbe: 

Személyv. rcgg. 5 10 p. j, Személyv. d. c. 9:24 p. 
Vegyesv. d. u. 2-21 , i! Vegycsv este 834 . 

1 , ' ._. _ J^oajalott «i4>«do jVoroaroarty 

GYOMOllH ETEGE KNEK 
a kik meghűlés, gyoraortulterhelés, élvezhetlen, nenezen emészthető, tulhideg, 
vagy meleg eledelek, vagy szabálytalan életmód folytán gyo norbajbin, gyo 
morxath árusban, gyomorgircsben, gyoaijrfájdaia.nia 1. nthit enjsttátbsa, 
vagy eluyálkásodasban szenvednek, a rég kipróbált, jó hatású emésztési és 
vertisztito szert ajánljuk, mely az 

Ullrich Hubert-fele növény-bor. 
Kitűnő gyógyerejünek talált növényekbőr jó borral vegyítve készül, erő-' 

siti az ember gyomorszerveit, a nélkül, hogy gyomorhajtó szer lenne. Eltá
volítja a véredények zavarait, tisztítja a vért mirfien ro nlott, betegséget 
előidéző anyagoktól és hathatósan működik a< egészséges vérképződésre. 

Ezen bornak kellő időben használata mellett minden jelenség, mint fő
fájás, felböföges, gyomorégés melyek idült gyomorbajoknál leggyakrabban 
előfordulnak, már a kezdetleges használatnál megszűnnek. 

Szorulás kö l ikafá jda lmak, S Z i w o r é s , álmatlinság ezen növénybor hasz
nálata mellett", gyorsan megszűnnek. .jij 

Halvány, aszott, k i n é z é s , vérhiány a legtöbb esetben a hiányos vér 
képzésnek és méjbetegségnek a következményei, á melyeket a legbiztosab
ban győgyit ez a növény bor, mely fokozza azétvágyat, elősegíti az einész-
tést, javítja a vérképzódést, a betegeknek uj erőt szerez, a mit számos el
ismerő és köszönő irat igazol. 

A növénybor üvegenként 3 és 4 koronáért kapható a gyógyszertárak
ban Devecsér,Körmenden, továbbá Zala Egerszeg, Zala Szent Gróth, Vasvár, 
Nova, Pacsa, Keszthely, Sümeg, Jánosháza, Kis Czell, Mura Szombat, Be 
latincz, Marczali, -Tapolcza, Nagy-Kanizsa, Letenye, Csáktornya, Perlak, 
Szombathely, Csáb Rendek. Jánosháza, Szent-Gál Zircz, Pápa, Lovász Patona, 
Szany, Beled, Sárvár, Csány, Nagy Vázsony, Veszprém gyógyszertáraiban! 

JÜP£> Három, vagy esetleg több üveg a5-
ténybort eredeti árban szállít Magyarország 

bármely helyiségébe a devecssrí gyógy
szertár is. 

Utánzatoktól óvakodni k a l l és o a a k U l l r i c h Hubert-féle 
növény-bor kérend ö. 

Az en növény-borom alkatrészei: Malagabor 450, borszesz 100, glicerin 
too, madárbekenyeiz 150, cseresnyeiz 3.20, köményiz, ánís, heléngyökér, 
amerikai erőgyökér, anziál és kalmus gyökér á to. 

-köny-viryom&'éT® Djvccserj.-n, 1 901.' 


