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Kisiparosok szövetkezése.
Végre megtörtént. A magyar kisíparosok régi óhaja az önálló szövetkezés a
megvalósulás stádiumában van. Megmoz
dult a kisiparok óirási tömege, hogy érdek
képviseletet szerezzen magának egy köz
ponti szervezet a „Kisiparosok országos
szövetsége" kebelében, melynek révén
elfoglalhassa azt a pozicziót, melyre ugy
a társadalomban, gazdaságban, mint poli
tikában joggal és'méltán hivatott.
Abban az elkeseredett érdekharczbán,
létért való küzdelemben, melyben a tár
sadalom minden osztálya igyekszik a maga
-részére sikereket, jogokat s biztos meg
élhetést kivívni, először látjuk tömörülni
a kisiparosokat. Bármennyire is hangoz
tatják az „egységes társadalom" hangzatos
Jelszavát, lépten-nyomon tapasztaljuk a
társadalom részeire .való bomlását. És ez
érthető is. Mindén osztály, foglalkozási
ág — saját érdekeit megvédeni czélozván
— igyekszik magának érdekközt terem
tem mely az ó kívánalmainak, panaszainak
szószólója, képviselője legyen. Csak egy
- -osztályát a társadalomnak nem láttuk
• eddig tömörülve. Ezek a kisiparosok, kik
nek helyzetét a gyár-ipar által monopoli
zált verseny a társadalmi és politikai
mellőzés, a túlságos iparszabadság, a ben
;

levelek figyelembe nem v é t e t n e k .

nük élő nemtörődömség, indolenczia nap becsületre, melyét tisztes, fáradságos mun
ról-napra aggasztóbbá. elviselhetetleneb kája által érdemel meg. A „kisiparos or
bekké teszik. És ne tessék azt hinni, hogy szágos szövetség" a kisiparosok egy kö
itt csupán egy-két emberről van szó. Nem zős édes testvére, egy közös kapocs leend,
bizony. Magyal országon mintegy hétszáz mely — harmonikus együtt működés
ezer kisiparos van, kiknek mintegy 80 fzé'jából - az összes kisipari ágakat
százaléka alig bírja mindennapi kenyerét egyesíteni fogja, hogy érdekeik előmoz
megkeresni! Magyarország népessége egy dítására, bajaik orvoslására, a szükséges
huszad részének sorsa felett napirendre erőt, tehetséget megadhassa, ami termé
nem térbetünk. Ezeknek ügyét ad acta szetesen a versenyképességét fogja fej
el nem tehetjük.
leszteni. Ez az összetartás lesz a kisipa
rosok fegyvere, melylyel ledöntik ama
Mintegy ötszázezer becsületes kisipa
százados előítéleteket, melyekkel a társa
rosnál pihen a gyalu, a kalapács, a kap
dalalom az iparossággal szemben visel
tafa, a tü. Egy félmilliónyi embertömeg
tetik.
áll elhagyatottan, védtelenül! És mindezek
ellenére e szegény, társadalmilag, gaz
őszinte örömmel s lelkesedéssel" üd
daságilag és politikailag mellőzött, leg- vözöljük a kisiparosok mozgalmat, mely
háttérbe szorítottabb osztály mindezideig hazánk fővárosában, Budapesten az ország
csak jajgatott, türt, szenvedett, de még összes kisiparosaira kiterjeszkedőleg meg
nem emelte fel energikusan -szavát, még indult, hogy tiszteletet, becsületet vívjon
nem követelt; pedig nem gazdagságot, ki a „magyar munká"-nak!
nem pompát, nem fényűzést kivan e mel
Értsétek meg hát végre valahára kis
lőzött osztály,,hanem becsületet, tiszteletet,
munkájának méltó elismerést, miudenek iparosaink egymást! Ébredjenek, ue állja
felett tisztességes megélhetést, mely öt nak veszteg, fogjanak testvéri jobbot, szent
ügyük érdekében és csatlakozzanak a
méltán megilleti.
mozgalomhoz! Vajha törekvésük mielőbb
A kisiparos szövetség, nagyon helye sikerre vezetne s szebb s boldogabb idő
sen, az erőket akarja összegyűjteni, hogy kezdene virradni hazánkra!
—
azokból egy fegyvert kovácsoljon, mely
Geió Ernő.
hivatva lesz megmutatni, hogy igenis a
magyar kisiparos méltó a társadalmi meg-
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TÁRCZÁ. &
Népdal.
Siratgatom a galambom naponta
Hej, de mit ér, ha ó mindezt nem tudja;
Meg siratom boldogságom —
Eakiiszegö galambom.
Áldja meg a nagy Ur Isten
De én sosem átkozom.
Huszár Győző

Mindig ugy volt. ugy is leszen,
Hogy boldog csak az lehet,
Bár szenved is gyönyöréért,
Ki igazán, hón szeret
Ha szenved is, boldogság az,
Hisz az üdvért áldozat:
R a kin utad. mely űz, fáraszt,
Álmodunk siep álmokat.
8 álmodozó érzelemnél
Nincs e földön édesebb:
Elfeledjük gyönyörénél
A. vérező sebeket.
Minké Béla.

— A „K.s-Cieil é« Vtdéke- ereded tárcsája
Irta: 2Dr. B o r j n a r 2^Táty-á.».
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j Sándor egykori lakása, hol Sz.cgedy Rozáliát
először látta meg. £1 sem hinnénk, ha a Balatonegylet márványtáblája nem hirdetné, hogy , itt
irta legszebb regéit.
Csak, ha poharazunk
ó-badacsonyiból,
kezdjük kicsinyelni
költő fantáziáját Mert hisz
Balaton tája s ez a bor megezáfolja a kljsszikus
mondást: Poéta non fit sed nascitur.
Ezért keletkezett
Rózsa körül" szóló
monda, hogy a ki onnan lenéz a Balaton felé
— s valószínűleg e'^y kis badacsonyit is ivott,
— meglátja jövendőbelijét.
Innét a hegy felső harmadát cser erdőség
borítja. Mikor ebből kibontakozunk, még két
rcuiek képet látunk. Az egyik a déli oromról
íyilik az óriási kőkeresztlól. Emeltette Ranoldcr,
volt veszprémi püspök A fenségesen zord bazalt
sziklak alatt újra ott mosolyog Balaton. Innét
gazi kis tengernek látszik Keszthelytől le a
tihanyi felszigetig.

Somlyó hegyének egyik testvére liud.
csony.
Előttem mindig abban a tropikus hőségü
júliusi napban tűnik elő, mikor egy Almádiból
kiinduló fővárosi társasággal közeledtem fi léje.
A rCclén*-en szólt a muzsika, a „hab'-lcányok
jártak a csárdást. Ugy fordjlóuát olt vau Bada
csony. A táncznak vége. mindenki a párkány
hoz féikóVik, s utána sajátos csönd a födélzetén.
Eí a tömeg ihlete.
Micsoda fönséges ha: raóniája a természet
nek, amint a zöldes Balaton tükrét merészen
megtöri cz a hegy s kupolás korvonalait bele
rajzolja, mintha az ég a a föld szerelmét válla
ltának.
;•'*.'"'
Szinte félünk*, hogy a hajó kerekei, oly
gyorsan zakatolnak. Majd eloszlik a tündér
Tördemiczi pont (Tenger szinc fölött- 438
álom I
Pedig dehogy. A szétfoszló kép nyomába ni.) a hegy nyugoti olda'án van. A nap épp le
áldozik. S amint a síkságból kiemelkedő Somlyó,
egy még kedvesebb lép Köröskörül pompás szó
szó 1 aiuoziK. o amim a siKsaguui KICIUCIK
gos, Hegyesd
lők koszorúzzák az ormokat. Mintha oázisra buk Sag. Szent-György, Gulács, Hajago
tájék ez __a_ .
kantunk volna, ugy tetszik, cz az üde szőlő
7ŐIŐ-'és Haláp ormait megaranyozza, a
része olyan, mintha egyszer a Balaton hullámai "
kultúra.
"'
• Mindenfelöl nyaralók köszöntenek. Az egyik megkövülve maradnának.
B ^ i ^ a ^ ^ l q n | a i i - ^vHilkamkus ;-he*gy-: ?T i ^ S Ü
gazdagságról, másik taldogságról, a harmadik, V
a költőről beszél*''PodigtíSn\éza nádas épület csoportő*zaf--Ttlváló példánya.
Alakja csonka kúphoz havm.it,
a legegyszerűbb valamennyi között: Kisfaludy
a

x
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Végre, másfélévi huza-vona után, testet
öltött a kívánság, hogy a magyar közigaz
gatás egyszerisitve légyen. Hogy mily bo
nyolultra mai kö'igazgatás^mily költséges
és hosszadalmas, azt hiszem, fölösleges fejte
getnem ; akinek dolga volt vabmely közi
gazgatási fórummal,az — sajnos — nagyon is
tapasztalhatta a közigazgatási rendszer mai
formájának súlyos voltát
Éppen ezért, — mi tűrés tagadás —
csak~3rs\neYés«'el szólhatunk azokról az irány
elvekről, a melyek Széli Kálmán miniszter
elnök, mint belügyminiszter által a képvi
selőházhoz benyújtott és a közigazgatás
egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatban
foglaltatnak.
—Hosszú és alapos tanulmánynak . ered
menye és nagy gyakorlati érzéknek tanusága . törvényjavaslat, melynek intézkedései
től, — feltéve, ha azok írott malasztok
nem lesznek — a legjobb eredményeket
várjuk.
A közigazgatás n)ai lassúságán, kuszált
és bonyolult voltán, az ügyvitel szabályra
lanságáh és sókféleségén akar segíteni a
javaslat, mely előhírnöke annak a nagy
reformnak, melyet a .közigazgatás államo
sítása" czimén már oly réges-régen. han
goztatnak.
'
Maga a törvényjavaslat öt szakaszra
oszlik 4 4 paragrafussal. Az első szakasz a
jogorvoslatokról szól. A jogorvoslatok a
módozatait szabályozza.
Főmozzanata, hogy a felebbvitelre min
dén ügyben e g y s é g e s harárídőt, 15 nt>pot
szab meg. Második szakasz a rendőri bün
tető bíráskodást tárgyalja, mely arra van
hivatva, hogy a közönség eddigi zaklatásá
nak elejét vegye. Ezen szakaszban a kíhágásí eljárás is szabályozva van, mely eddigi
végtelen hosszadalmas és szövevényes voltá
nál fogva nemcsak a közönségnek volt ter
hére, de rendkívül sok idejét rabolta el a
tisztviselőknek is. Harmadik szakasz szól a
Hatalmas bazaltVoszlopzatai s a világosan
fölismerhető kráter maradványa a lávái felső
talaj mind vulkánikus eredetét tanúsítják.
E talaj, minősége és a tropikus klíma ad
ják meg bora jellegét, mely a tájékon a legerő
sebb, szine sötét sárga.
A hegy három részre oszlik: derék bada
csonyi, tomaji és lábdí részekre, bora is a három
rész szerint változik.
Egyike azoknak a hegyeknek,. melyen
hazánkban a szőlőművelést legkorábban meg
kezdhették.
Ezt tanúsítja az a tény, hogy a XIII. szazad
közepén (1268. évben) itt már a Pálos szerzet
nek kolostora volt; mellette szőlőkultúra.
A Szent-Anna-, Szent-Donáth-kápolna ugy
Szent-István király egyházának romjai még a
XIII. századot Is megelőző kultúrát sejtetnék.
De tudtunkkal legnagyobb hírre mégis szá
zadunk elején vergődik, mikor a badacsonyi
szüretek Zalamegye intelligencziájának központ
jává lesznek. Badacsony gyűjti össze Zala vár
megye nagyjait, szépségeit, tudósait é s dusgaz
dag kereskedőit. (Hazai tudósítások I806)
Himfi is igy énekel:
Urai és asszonyságai
Veszprém, Somogy. Zalának,
Ifjai és lányai
Mindnyájan ott valának.
Sőt a hires badacsonyi szüretek az ország
minden részéből csaltak ide szőlőbirtokosokat.
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a kihágási büntetéspénzekről. Eddig a bün
tetéspénzek ezerféle czélra fordíttattak, ami
adminisztrációja, nyilvántartása, kezelése
és kiutalása tetemes költséggel és időpazar
lással jár. E szakasz értelmében a kihágási
Ítéletek álapján befolyó büntetéspénzeknek,
valamint az elkobzott s gazdátlan jószágok
értékesítéséből befolyó összegeknek felerésze
a községet illeti, másik felerésze pedig a
pénzügyminisztérium kezelése alá tartozik
A negyedik rész a kézbesítésről szól. A sok
küldöncz és kézbesítő helyett a postát al
kalmazza: Az ötödik rész a minisztérium és
az egyes közigazgatási hatóságok külön
kUlön és egymás közötti ügyitelét szabá
lyozza, melynek főpasszusa, hogy minden
megyében hivatalos lapot.adnak ki, amely
ben az összes rendeletek és határozatok a
közlés után 8 napra "jogerőre emelkednek

ténelemből és földrajzból ezévi július h ó
2-án fölvételi-vizsgálatot kell tenniök.
A 15 életévet be nem töltöttek, a f ö l vétetésök tárgyában, ide, a képzőintézeti
nagytekintetU Igazgató tanácshoz czimezve,
beküldött folyamodványukhoz, a nagymél
tóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Miniszter Úrhoz intézve,
korengedélyéit,
bélyeges, egyszerű klílön-kérvényt csatol
nak.
' A fölvétetés iránti kérvényhez, rendes
körülmények közt, következő okmányok
melléklendők; u. m.: 1. születési bizonyít
vány, ,2, az iskolai értesítő, 3. orvosi, 4.
ujraoltási és 5. vagyoni (teljesen kimentő,
részletes) bizöyitvány; tehát 5 darab ok
mány.
,

H a pedig, a folyamodó
most nem
járná iskolába; az onnan lett kilépéstől
kezdve, az ide küldendő
folyamodványá
nak kiállításanapjáig holtöltött időről, hiány
talan összefüggésben, egyetlenegy napot
íme, ezek a törényjavaslatnak rövid sem engedve el, kérvényéhez hiteles, idő
vonásai; természetesen ez mind csak beve rendi, foglalkozási
igazolványok
csato
zetése ahhoz a nagy reformalkotáshoz, landók.
melylyel közigazgatásunkat teljesen
Az igy szerelt kérvények ide július hó
dernné akarjuk tenni.
i-ig beküldhetők.
A I V . osztályt nem végzettek kérvé
Annyi bizonyos, hogyha jelen javaslat
intenczíói a gyakorlatban tényleg megvaló nyüket legkésőbben június hó' 10 ig küld
hetik be. Mert fölvételi vizsgálatra csak-az
síttatnak és ha szakítva a régi rendszerrel, a
innen fölterjesztett kérvényükre nyerendő,
köztisztviselők és a nagy közönség érdekeit miniszteri engedély alapján bocsáttatnak..
tartják szem előtt — ugy törvényhozásunk
Az év' végi bizonyítványt
mihelyest
nem végez felesleges munkát és közigazga — június hó v é g é n - — kezéhez kapta a
tásunk egyszerűség, olcsóság, világosság és folyamodó : azt a-ónnal i d e k ü l d i ; külön
gyorsaság tekintetében nagy lépéssel jut ben fölvételre nem számíthat.
A fölvétel mindig az I. osztályba tör
előre. Vajh* igy lenne I
ténik. Csak mágán-osztályvizsgálatok alap
ján. Vagy más intézetekbőt jöttéknél a
többi osztályokba.
'
A III. osztályba is folyamodhatik azon
ban olyan tanuló, aki a polgári, vagy kö
Fölvételi h i r d e t é s .
zépiskola VI. osztályát legalább e l é g s é g e i
A pápai, állami tanító-intézetbe, az sikerrel elvégezte s a különbözeti tárgyak
190I —1902. tanévre — az I. osztályba — ból, u. m.: a test- é s egészségtanból, lélek
fölvétetnek 15 életévet
betöltött—polgári tanból,, módszertanból (értelem- és beszéd
iskolai, vagy gimnáziális osztályt sikerrel gyakorlatok, olvasás, irási oktatás, nyelv
végzett ifjak.
gyakorlatok, idegen nyelvek, szám- é s mér
Akik ennyi osztály sikeres .(egyetlen- tan tanításának módszere), énekből és ze
egy elégtelen érdemjegy nélkül való) v é g  néből (zongora, hegedű) pótló-vizsgálatot
zéséről nem tudnak rendes, iskolai bizo tesz. A pótló-vizsgálatok szept. első nap
nyitványt fölmutatni: azoknak, valamint a jaiban lesznek.
kevesebb osztályokat végzett jelentkezők
Szegénysorsu,- kitűnő szorgalmú s pél
nek, a magyar nyelvből, számtanból, tör dás önviseletü tanulók l. rendű, állami ser

1806-ban a társaság központja Szentgyörgyi
Horváth Zsigmondnak, Békésmegye főispánjának
szőlője volt.
Herezeg Eszterházy pedig, egy asszubor
készítésre való nagyszerű épületet emeltetett.
Ekkori hires szőlőbirtokosok voltak: Gróf
Schmidegg, Mílhalkovics, gróf Porcia, br. Ghyllányi, Rohonczy, Vigyázó, Ghyczy, Gyulay, Jankovics, Illésy. Farkas, Barcza, Bogyay, Késmárky. Bezerédy és Barkóczy családok. Mind
tanyája a-magyar patriarkális életnek. Néhány
szőlő ma is ezen családok utódainak birtoká
ban van.
A negyvenes években, daczára, hogy ekkor
már országszerte hanyatlott az Extra Hungáriá
mon est vita, Badacsony megmarad a réginek.
Érdekes egy utazó följegyzése 1844-ből, ki
nagy lelkesedve igy beszél: .Badacsonynak leg
nagyobb érdeme, hogy napjainkban á midőn az
anyagi érdek rendre irtja ősi szokásainkat, itt
még fennáll őseink typikus vendégszeretete.
A század elején már külföldi borkereske
dők, különösen az oroszok és a svédek keres
ték a badacsonyi bort Egykorú följegyzés meg
említi, hogy ezek Badacsonyt a világ csodái
közé számították. Olaszországban megfordult ka
tonák pedig .fenséges helyheztetését ábrándoz
ták körülötte'. (Hazai tudósítások 1806.)

lenni akója, ez Idén már július havában 14—16
forinton adták el a jövendő termést Az ürmös
ára 30—30, asszu-boré pedig 60—80 forint
tolt.
Bora és panorámája után Badacsony neve
zetessége, hogy a környéken szebbnél-szebb ki
ránduló helyek vannak.
KŐzel fékszik Csobánczhegy (376 m.) érde
kes várrommal, mely IV. Béla király idején emelt
vár maradványa. A XIV. század óta a Gyulafy
család birtokában volt, de utolsó sarja a kuruezvezér,. Rákóczival Törökországba bujdosott Az
egykor féleinletes rablóvár ma a baglyok ta
nyája.
Közelében van. -még Szigliget (24a m.) rom
jai I V . Béla idejéből valók. A néprege szerint
egy időben a Szentgyörgyi család birtoka Volt
Odább a Gulácsi-hegy, Rezi, Tátika és Szent
györgyi (416 m.) mind' egy letűnt korszakról be
szélnek.
• ~.
Ki a természet szépségeiben, üde szőlőkulturában gyönyörködni akar, nézze meg Bada
csonyt. Ha be akar pillantani a tájék múltjának
romantikájába, ígyék ó-badacsonyit S holdvilá
gos éjjelen megjelennek Balaton igéző hableá
nyai, tovaröpítik egyik oromról a másikra; me
sélnek bájos történeteket a lovagvárak életéből,
majd meg visszaidézik az országos hirü szürete
Ugyanez a forrás mondja cl, hogy 1806-ban ket : muzsikát, csárdást, t o b o r z ó t . . .
igen jó keleté volt a badacsonyi bornak, mert
mig az előtt szüret után 10—12 forint szokott
'•
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gélyre számithatnak, mely á l l : az intézeti,
uj épületben való bentlakásból s teljes el
látásból.
Az uj épületben 120 bentlakónak lesz
helye. A be néni férők, vagy segélyt nem
élvezők lehetőleg a közelben, tisztességes
polgári házaknál fognak elhelyeztetni, a
mely helyeken aztán étkezhetnek*is.
Minden további teendőről a folya
modó innen — kérésére. — bővebb érte
sitést nyerhet, amihez aztán magát szigo
ruau és betüszerínt tartani köteles.
A fölvételről már július hó
értesítés megy.
Pápa, 1901. május -20 án.

mely alkalommal fogják vád alá helyezni a jeles
rémfirma tagjait. Igy több, mint bizonyos, hogy
az ellenünk indított sajtóper teljesen kUlön fog
tárgyaltatni, és nem együtt, mint azt Csalnyerék
szerették volna.
_— A bezárt .Sas*. Kemenesalja Jeghtresebb és egykor legkedveltebb beszálló vendég
lője, a „Sas* napok óta be van zárva, miután a
bérlő nem találta érdemesnek * benne tovább is
vesződni a rossz üzletmenet miatt.

— Munkaszünet megszegése. Koznai János
nemes-magasi lakost a mezőőr tetten érte, ami
dőn pünkösd vasárnapján a mezőn kapált, mire
a mező-őr felszólította, hogy ily nagy napon ne
15 —18 án végezze napi " munkáját, ő azonban erre sem
hagyta abban munkáját, hanem azt tovább is
folytatta, s igy ellene a feljelentés megtétetett.

Vasárnap, június 9.
czius 12 én 2621. szám alatt kiadott rendelet ér
telmében ,a dohány és dohány-gyártmányok el
adásával foglalkozóknak megvan engedve, hogy
üzleteiket vasárnapokon és Szent-István ' napján
d.. u. 4 óráig zárva tarthassák; délután 4—9
óráig azonban kötelesek a kizárólagosan dohánytőzsdével foglalkozcVtTlzlefl helyiségeiket nyitva
tartani, a vaskereskedéssel kapcsolatos dohány
árus pedig köteles gondoskodni arról, hogy a
fogyasztó-közönség dohány-gyártmányokat '—
ugyanazon épületben, melyben az áruda van el
helyezve, — könnyen hozzáférhető helyen kap
hasson, s a zárva tartott bolt ajtaján szembe
tűnő módon magyar nyelven megjelölni, hogy az
épület melyik részében lehet kapni a kincstár
részéről áruba bocsátott csikkeket. Ezen határozmányok elleni cselekmények az 1891. évi
XIII. tcz. értelmében büntettetnek.
• _
— Méz szembajok ellen. Angolországból
irják. hogy egy ötvennyolez éves asszony, ki há
lyogos volt és operálni kellett volna, látóképes
ségét visszanyerte, miután szemhéjait előbb ala
posan megtisztítottak és szemében három ízben
fiiss, tiszta mézet csepegtettek. Ezenkívül egy
amerikai .méhészeti lap a mézet szemgyuladás
ellen is hathatós szernek ajánlja. Néhány csepp
folyós mézet vizbe ontunk, a mézet ujjunkkal
való folytonos keverés közben feloldjuk és fekvő
helyzetben háromszor — ötször napjában három
négy cseppet eresztünk a szembe. Néhány percznyi. nyugodt fekvés utan megszárítjuk a szempillákat és letöröljük azt.-á mi esetleg.a. szem
ből kifolyt, anélkül azonban, hogy a szemet ma
gát megtörülnők. Ez eljárást állítólag kipróbál
ták és a gyuladast néhány nap múlva megszün
tette.^ £_jr V
'
— A 6 filléres frankójegy színének megváltoztatása. A 6lJil)éres Jrankójegy színének a
többi levéljegy színétől elütőbbé s élénkebbé
tétele czéljából a 6 filléres frankójegy színét az
eddigi vörös-barnáról zöldes-barnára változtatják.
Az uj 6 filléres frankójegyek a jelenleg érvényben
levő 6 filléres levéljegyekből még rendelkezésre
álló ké.zlet elfogyta után fognak forgalomba bo-.
csattatni. Az eddigi 6 filléres frankójegyek érvé
nyessége folyó évi deczember hó 31-vel megszű
nik. Ezen időn tul a közönség a régi 6 filléres
levétjegyeket, ha valódiak épek és használatlanok,
bezárólag 1902. március hó 31-ig a posta és
távírda hivataloknál megfelelő értékű más frankójegyekre cserélheti be; 1902. évi április hó I-tót
azonban azok becserélésre sem fogadhatók el.

— Honi ipar. A szombathelyi első ma
gyar selyempaplan szövészeti gyár Kis-Czellben
Blettler L. Pál, ismert jóhirnevü divatkereskedő
nél raktárt létesített, kitunó hírnévnek örvendő s
ma már országszerte elterjedt selyempaplanaíból.
Volt alkalmunk a szombathelyi gyár készítmé
H Í R E K .
nyeit Blettler urnái megtekinteni s minden érdek
nélkül merjük állítani, hogy a szombathelyi se
- — Tisztelettel kérjük ismételten, vi lyempaplanok nemcsak hogy kiállják a versenyt
külföldi gyártmányokkal, de sok tekintetben felül
déki hátralékos előfizetőinket a há ralékok múlják és a mi a fő, mindennek daczára olcsóbb,
mint a külföldi. Ajánlják a szombathelyi gyár
mielőbbi beküldésére.
készítményeit olvasóink figyelmébe.
— Esküvő. Tanczos Mihály kis-czelli ál— Tejszövetkezet -alakult Osti-Asszonyfán
lamvasuti fűtőház! hivatalnok, tegnap vezette ol
tárhoz a helyben róm. kath templomban özv. s működését már- meg is kezdette. A szövetke
zet szintén a veszprémi vajtermelő központhoz
Winkler Nandumé asszonyt, Zsoldos Antal ven szállítja tejtermékét. A • szövetkezet elnöke:
déglős leányát
Nagy János földbirtokos, titkára: Gaál Gergely
— Hymen. Hegedős János kis-czelli állam plébános.
— Verekedések. Szabó Lajos, Szabó Bá
vasút! szertárnok, jegyet váltott Saly Orsolya
lint, Szabó Márton és Lakos Jenő pápóczi lako
kisasszonynyal Nagy-Sitkéról.
sok egymás között összevesztek, késüket elő
—> Űrnapja. A katholikus egyház egyik vették és egymást kölcsönösen, de súlyosan
legszebb ünepét, az Űrnapját, czUtörtőkön ünne megsebezték. A vizsgálat valamennyi ellen meginpelte. Az Ünnepély nálunk is fényesen folyt le, ditatott. — Szarka János, Molnár Lőrincz nemesdömölki Massai Ferencz sági Illetőségű béresek
a misét Wagner Lórincz apát czelebrálta fényes folyó hó 2-án éjjel a Kemenes vendéglőben mu
segédlettel. A szokásos ünnepi körmenet elma lattak és pajkosságból üvegeiket a földre vag
radt az aznapi nagy szélvihar -miatt, igy az egész dalták, s midőn ezért » ' vendéglős rendreutasí
totta, őtet buzogánynyal-megtámadták és Ütle
ünnepély a templomban folyt le.
gelték ; véletlen szerencse, Irogy a kivezényelt
-— Nyugdíjazott telekkönyvvezető Az jár-őr az esetet gyorsan észrevette és vádlotta
igazságügy miniszter Gracza György sárvári k i r . kat szétugrasztotta.-. Feljelentés megtétetett. —
járásbirósági telekkönyv-vezetőt, ki huzamosabb Szabó Nagy-József és Mágor Ferencz ni -genesi
ideig a kis-czelli kir. járásbíróságnál is volt és lakosok f. hó 3 án az ottani vendéglőben Mágor
itt rövid ideig a .Kemenesaljái Lapok"-at szer Zoltán ottani lakost megtámadták és ütlegelték,
az sem volt rest, kését előrántván és támadóit
kesztette, saját Kérelmére nyugdíjazta
súlyosan rrrcgszurkálla ; most átadták a'járásbí (K rovatban közöltekért felelősséget nem villái a szert.)
— Dalosaink ma Sárvárra rándulnak át, róságnak.
. hol részt vesznek a ezukorgyári tűzoltóság mu
Köszönetnyilvánítás.
latságán.
'
— A legnagyobb iskola Érdekes össze
hasonlítást tesz egy franczia lap. Statisztikát ál
Kis-Czellben elért nagy sikerem ösz
— S z í n é s z e t D o b ó Sándor a nálunk lit össze az elemi iskolákról. A legnagyobb elemi
köszönetet
is jól ismert vidéki színigazgató, ki a mult iskola Londonban van. A witcchapeli zsidó-is tönöz árra, hogy nyilvános
közönségének
ősszel jól szervezett társulatával rövid ideig kola ez, melyet lord Rotschild tárt fenn. A z mondjak. KisrCzell v á r o s
Kis Czellben tartózkodott tegnap, szomba iskolának mintegy 3500 növendéke van, akik ama s z í v e s támogatásáért, melyben en
ton érkezett hozzánk újból Tatáról s elő szinte valamennyien a legszegényebb néposztály gem itt létem alatt részesített.
adásainak sorozatát a „Korona* szálloda gyermekeiből valók.
Fogadják pártolóim az itt nyilvání
udvarán felál itott nyári színkörben a .Bo
— A földadó revíziója. Darányi foldmivetott köszönetemet, ama kérelemmel, hogy
lond" cz. operettel kezdte meg Dobó szín lésl miniszter egyetértőleg a pénzügyminiszterrel
tartsanak meg továbbra is szíves emlé
társulata elég j ó erőkből áh s egyike a fölhívta a gazdasági egyesületeket, hogy válaszkükben s szerencséltessenek továbbra is
vidéki színtársulatok közölt a legjobbaknak. szanak bizalmi férfiakat, akik a fö'dadó-kataszter
helyesbítési munkájánál támogatni fogjak a ki alkalom adtán becses megrendeléseikkel.
A színtársulat mindössze 12 előadást .szán küldött közegeket A kataszter helyesbítése az
Esetleges rendelések uj lakásomra, Kisdékozik nálunk tartani, igy hisszük, hogy adórevízió alkalmából válik aktuálissá és a gaz
Martonba küldendők.
_,
Kemenesalja intelligens közönsége, kellő dasági egyesületeknek a munkálatokba való be
vonása
az
érd.
kelt
gazdaközönségnél
helyesléssel
pártfogásban fogja részesíteni D o b ó társu
Kis-Czell, 1901. június 9.
latát s nem fog nálunk a társulat oly vál találkozik, *
— A posta találékonysága- Morvaország
ságos állapotba jutni mint aminőbe legutóbb
tisztelettel
Nagy-Kanizsán jutott. Ismételten aján juk egyik legkisebb falujában tgy levelezőlaii adatott
Medgyesy Alajos
postára
é
czimzésset:
„An
Den
Bckanntesten
D o b ó színtársulatát közönségünk jóakaratú
Grösstcn Waarenhaus' anélkül, hogy a rendelte
arczképfestő.
pártfogásába. '
tési hely megjelölteiéit volna. A zliní postahiva
tal Bécsbe küldte azon négyszeres kérdő|tllel.:
Tűzoltók mulatsága. A kis-czelli önkén Vielleicht Budapest i ? ? f A bécsi postahivatal
Eladó 100 kilsjram-n ssrtés zsír a
tes tűzoltó-egylet 190Í. évi június hó 30-án, a a kártyát Budapt.st.re küldte és magától értető helybeli csendőr őrsön. 100 kiograntm ára
Kemenes-szálló kerti helyiségében saját pénz dik, hogy az országszerte ismerős legnagyobb
tára javára zártkörű tánczvigalmat rendez Be- áruháznak, a Párisi Nagy Áruháznak (Budapest, 66 Irt.
lépti-dij személyenkint t korona, családjegy 3 kerrpesí ut 38.) szolgáltatta ki. Örvendetes tény,
korona. Egyenruhás tűzoltóknak 60 fillér. Felül hogy hazánk ezen vállalattal is akképp túlszár
fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyalta Ausztriát, hogy annak hírneve még Mor 1204/1901. tk.
nyugtáztatnak. A mulatság délután 4 órakor, a vaország legkisebb falujába is beférkőzött. De ez
tűzoltóságnak a szertártól való Ünnepélyes kivo nem is csoda, mert a jót.evü áruház nem kiméi
nulásával vcs» kezdetét. A zenét Sárközi Géza semmi költséget, csakhogy a közönség minden
kis-czelli uj zenekara szolgáltatja. Kedvezőtlen igényét kielégiise. A nemrég megjelent főarjegyidő esetén a mulatság következő vasárnap fog zéken kivUl nyári ezikkekben. mint: női blouzok,
A kis-czelli kir. jbiróság tkvi hatósága
megtartatni. . ."
leány és fiu ruhák szalmák-alapok, nyakkendők,
ezipök
derékövek. mindenféle fürdőczikkek. ezennel közhirré teszi, lio^jfc Horváth József
— A Csalnyer ügyhöz. Hírlapunk felelős sport és egyéb nyári játékok és utazási ezikkek és neje Nagy Anna végrebajlatóknak. Far
szerkesztője által a jánosházai jdhirhevü (?) irtat- ben egy pdtárjegyzéket adott ki. melyet bárki kas Anna férj. Balogh Sándorné végrehaj
tatián báránykák, a Csalnyer, Piócza és Bercié nek szívesen bérmentve és ingyen megküld. ^ tást szenvedő ellen 66 korona már megálla
Hay közkereseti banda ellen indított sajtóperé
ben a szombathelyi kir. törvényszék vádtanácsa
— Dohány tőzsdék vasárnapja. A nmélt. pított és 22 korona 20 fillér jelen árverés
í<4$á hó 16-én délután 3 órakor tart ölést, a m. kir.' Pénzügyminiszter ur által 1892. évi már kérvényi k | h s é g e k erejéig a jánosházai 69,
Szováthy Lajos
igazgató.

Árverési hirdetmény kivonat.
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sz. tjkvben A. I. 1—4. sorsz. 97. házsz. in
gatlanból Farkas Anna férj. Balogh S.indorné 5/12-ed illetőségére 1231. kor. kikiál
tási árban, a jánosházai 60. sz. tjkvben A.
+ 2. sor 957. hrsz. alatti ingatlanból Farkas
Anna férj. Balogh Sándorné 5/12-ed résznyi
illetőségére 211 korona kikiáltási árban nyil
vános biróLáwerésen-eladatnr- fog, melynek
megtartására határidőül

Vasárnap, június 9.

falttá! n hirss
MAUTHNER FÉLE MAGVAK
tacskóin

rajtállaKAEHKRERHÉv.
^•••ag A^y'jnn'mcs rajt.az
=

1901. (ezerkilent zszázegy) évi július hó
8. (nyolczadik) napjának d. e. 9 órája
Jánosháza község házához tűzetik ki.
Venni szándékozók tartoznak a kikiál
tási árnak 10% át bánatpénz fejében a birói
kiküldött kezéhez letenni.
A vételár és énnek az árverés napjá
tól számítandó 5% kamatai 3 egyenlő
részletben, és pedig az elsőt az árverés
napjától számítandó 30 nap alatt, a máso
dikat ugyanazon naptól számítandó 60 nap
alatt, a harmadikat ugyanazon naptól szá
mítandó 90 nap -alatt lehzetendők.
Az árverési feltételek alulirt hatóság
és Jánosháza község házánál tekinthetők
meg.
• .Miről az érdekeltek értesíttetnek.
. Kis Czell, 1901. évi április hó 23.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság.
.— .
LÁSZLÓ, kir. albíró.

Klein és Spitzer
" "j*" szarvasmarha kereskedők
KIS C Z E L L .
Megvételre ajánlanak a t. uraságoknak és
a n. é. gazdakőzönségpek első rendű ki
fogástalan minóségtl
v

Erdélyi igás ökröket

kereskedők, K i s - C z e l l .

yyy^ppppf m

MENETREND.

Érvényes 1901. máj. 1-tól.

Bpeat k. p. Győr—Fehring—Qráczi vonal
Szombathely—Grácz félé:
Indul : Kis-Czellből :
Személyv. regg. 4 32 p. j Gyorsv. este 6.31 p.
Gyorsv. d. e. 1145 , | .
8*9 „
Személyv. d. u. 1-64 . | Vegyesv.

Győr—Budapest felé.
Indul: Kis-Czellből;
Vegyesv. regg, 4 36 y.

Személyv. d u . 216 p
.
éjjel 12-24 .
Gyorsv. d. u, 5 27 ,
:

Gyorsv. d. e.

0.43 .

Kis-Czell Pápa
r

( S i . r d . it

pintek ki,éicli,el naponu |

Indul személyvonat este

., . .

^

. 6-56 p

Kis-Czell—Szombathely.
M.n.len k c d d . n •> p i n t e k * , kó.kk.diV;

_

Indul: Kis-Czellből : |i Érkezik: Kis-Czellbe:
Vegyesv. regg. 615 p. | Vegyesv. d. u. 5 55 p.

Kis Czell—Csáktornya.
Indul: Kis-Czellből :
Vegyesv. regg. 463 p
.
d. u 206 .
Személyv. este 638 .

Érkezik : Kis-Czellbe :
Személyv. d e. 907 p
Vegyesv. d. u. J2-61 ,
.
^este 8.14 ,

Kis-Czell - Székesfehérvár.
Indul : Kis-Czellből :
Vegyesv. regg. 448 p.
Személyv. d. u. 220 ,

Érkezik: Kis-Czellbe:
Személyv. d. u. 1*14 p
Vegyesv. d. ü 5-10 .

Kis-CzeU—Pándorf.
Indul Kis-Czellből:
Érkezik: Kis-Czellbe :
Személyv. regg. 510 p. | Személyv. d. e. 9-24 p,
Vegyesv. d. u. 2-21 , | Vegyesv. este 834 .

J o b b és megbízhatóbb
gazdasági és kerti magvak nem léteznek,
mint a minőket 27 év óta szállít

versenyképes árakon.
M A U T H N E R
ÖDÖN
Előjegyzéseket s levélbeli megren cs. és kir. udv. magkereskedése Budapesten,
deléseket elfogadnak
irodák és raktárak: Rottenbiller utcza 33

KUia éi Spitiir

VASÚTI

ním m u T H i i - m o i í j i t .
.
é t ham mt olyant ajánljak,
••sek visszautasítás'

m WRffí

(Közúti villamos megállóhelye.)
Elárusító helységek: VI- Andrássy ut 23.
(A m. kir. operával szemben.)
226 oldalra terjedő-képes árjegyzékét kí
vánatra ingyen é s bérmentve küldi. ,

GYOMORBETEGEKNEK,
a kik meghűlés, gyomortulterhelés, élvezhetleu, nehezen em 'szthető, tulhideg,
vagy mele< eledelek, vagy szabálytalan életmód folytán gyonorbajbaa, gyo
morkatharusban, gyomorgorcjuün, gyomrfájdtlo irtai nstltc 8tiá$;téibll,

vagy elliyálkásotlasban szenvednek, a rég kipróbált, j ó hatású enésztesi és
vértisztitó szert ajánljuk, mely az
v

Ullrich Hubert-fele növény-bor.
Kitűnő gyógyerejUnek talált növényekből jó borral vegyítve készül, erő
siti az ember' gyomorszerveit, a nélkül, hogy gyomorbajtó szer lenne. Eltá
volítja a véredények zavarait, tisztítja a vért minden romlott, betegséget
előidéző anyagoktól és hathatósan működik a1 egészséges vérképződésre...
..v.__.Ezen bornak kellő időben használata mellett minden jelenség, mint fő
fájás, felböföges, gyomorégés, melyek idült gyomorbajoknál leggyakrabban
előfordulnak, már a kezdetleges használatnál megszűnnek.
Szorulás kólikafájdalmak, szívverés, álmatlanság ezen növénybor hasz
nálata mellett, gyorsan megszűnnek.
Halvány, aszott, kinézés, vérhiány a legtöbb esetben a hiányos .vér
képzésnek és mejbetegségnek a következményei, a melyeket a legbiztosab
ban gyógyit ez a növény-bor, mely fokozza az étvágyat, elősegíti az emész
tést, javítja a vérképzódést, a betegeknek uj erőt szerez, a mit számos el
ismerő és köszönő irat igazol.
A növénybor ü v e g e n k é n t 3 és 4 koronáért kapható a gyógyszertárak
ban Devccser,Körmenden, továbbá Zala-Egerszeg, Zala Szent-Gró'h, Vasvár,
Nova, Pacsa, Keszthely, Sümeg, Jáuosháza, Kis Czell, Mura Szombat, Be
latincz, Marczali, Tapólcza. Nagy-Kanizsá, Letenye, Csáktornya, Perlak,
Szombathely, Csáb Rendek, Jánosháza, Szent-Gál, Zirci, Pápa, Lovász Patona,
Szany, Beled, Sárvár, Csány, Nagy Vázsony, Veszprém gyógyszertáraiban:

Három, vagy esetleg több üveg a8rénybort eredeti árban szállít Magyarország
bármely helyiségébe a derecseri gyógy
szertár is.
* Utánzatoktól óvakodni k a l l és c s a k U l l r i c h Hubert-féle
n S v é n y b o r kérendő.
Az én növény-borom alkatrészei: Malagabor 450, borszesz 10J, glicerin
100, madárbekenyeiz 150, cseresnyeiz 3.20, köményiz, ánís, heléngyökér,
amerikai erőgyökér, anzíál és kalmus gyökér á 10.

Nyomatott a kiadó .Vöroamarty'-könyvnyomda és hírlapkiadó vállajat.gyorssajldján Devecserben-, 1901.

