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temi é . anyagi réstzét i l lető minden küldeményeit . Névte l en 

levelek figyelembe nem vé te tnek . 

(H. ü y . j Emiitettük már lapunkban 
több ízben, hogy a kis-czelli járás terü
letén l e v ő községekben több helyen ala
kult az é v folyamán tejszövetkezet , é s 
hogy a te jszövetkezetek az egyes gazdák 
által a szövetkezethez beszállított tejter
méket, (tejszint) a veszprémi vajtermelő 
kiviteli központhoz szállítják, honnét min
den hónap v é g é n kiutalják a szövetke
zeteknek az általuk beszállított termékek
ért járó összeget . A mult évi ősz > óta, 
máig, ha jól tudjuk, csupán a kis-czelli 
járás területén, mintegy 15 községben 
alakult tejszövetkezet . 

Az eddig megalakult tejszövetkeze-
tek mind szépen prosperálnak é s a gaz
daközönség régbelát ta mar, hogy tejtermé
keinek i lyetén értékes í téséve l é v e n át 
szép összeghez jut, amelyből ezelőtt alig 
látott valamit. E z adta meg az impulzust 
arra a gazdák körében, hogy Kis-Czell-
beu vajtermelő központot állítsanak fel, 
mint a kis-czelli járásnak természetes 
központján. 

Ennek kivitele legkevésbbé Ütköz
nék nehézségekbe , mert ha Kis-Czellbén 
vajtermelő központ alakul, bizonyos, hogy 
a járás területén mindazon községekben 
alakulni fog tejszövetkezet , ahol még 
nincsen é s a szomszédos Veszprém vár

megye "közeli községei is sz ívesen fog
nak csatlakozni a kis-czelli vajtermeló-
központhoz. Igy több mint bizonyos, hogy 
legkevesebb 30—40 tejszövetkezet szál
lítaná tejtermékeit a kis-czelli vajtermelő 
központhoz. 

Ez a mennyiség pedig teljesen e l ég 
arra, hogy a vajtermelő központ prospe-
rá'jojk V e v ő t keresni éppen nem nehéz, 
aki a termelendő vajat átvegye, mert 
hisz köztudomású, hogy Angolországban 
é s Németországban legkeresettebb a ma
gyar vaj. 

A Kis-Czellben tervezett vajtermelő 
központnak azonban most elébe lépett 
Szombathely.- Mint- a Budapesten megje
lenő „Magyar Pénzügy" július havi egyik 
számában ir ja r egy budapesti vajtermelő 
czég két megbízottja járt a napokban 
Szombathelyen é s RőSzler Károlyival, a 
vasmegyei gazdasági egyesület igazgató
titkárával é s Éhen Gyula polgármesterrel 
értekeztek egy Szombathelyen felállí
tandó vajténnelő-központnak és vajgyár 
létesítésének terveiről. Megjegyzi még a 
„Magyar Pénzügy" — hogy a budapesti 
czég — a várostól ingyen telket kér, a 
vagjgyár felállításához. 

Semmi kétségünk sincs az iránt, 
hogy a midenben gavallér Szombathely 
megadja az ingyen telket a czégnek. Erre 

mutat már az a körülmény is, hogy Rösz-
ler Károly, a vasmegyei gazdasági egye
sület igazgató-titkára, egyik szombathelyi 
lapban erősen agitál a Szombathelyen 
felállítandó vajgyár mellett. Hogy mi 
okozta ezt a fordulatot a vasmegyei gazd. 
egyesületnél , hogy most már a va jgyár . 
felállítása mellett foglalt állást, holott rö
viddel ezelőtt elvetette ezt a tervet, nem 
tudjuk. 

Hogy valami nagy szükség nincs 
vajgyárra Szombathelyén, az bizonyos. 
Hisz^váiT neki nagyszabású tejszövetke
zete, mely alig győzi a szállítást é s mos-
tanában kezdi meg üzemét a kenyér-gyár 
is, melynek szintén nagy mennyiségű tejre 
van szüksége , igy el sem tudjuk kép
zelni, honnét akarja Szombathely- a vaj
gyártáshoz szükséges tejterméket szállí
tani? Kemenesalja gazdáira nem igen 
számíthat, pedig a vármegye területén a 
a legtöbb terjterméket Kemenesalja .szál
lítja. 

Nagyon elérkezettnek látjuk az időt 
arra, hogy Kemenesalja gazdaközönsége 
végre lásson hozzá a saját jól felfogott 
érdekében, hogy a már elvben elfogadott 
vajgyárat Kis-Czellbén tényleg létesítse 
is. Ne engedjünk mindent elhalászni elő
lünk, ne várjuk a sült galamb szánkba 
való berepülésétrHiszszük és reméljük, 
hogy Kemenesalja gazdaközönsége kar-

- + i TÁRCZA. i -
Ugrón Gábor. 

— A „K.»-C..ell á* Vidéke" erbdöti. Ürcüj.v — 
IrU: TOliNAI SÁMUEL. 

Ez a név, melyet czikkem fölé irtain 
maga egy programm. A szabadság, * az igazi 
nemzeti függetlenség felé való törekvés szingaz-
dag programaija. És az egyén, ki ezt a nevet 
viseli, nem méltatlan e névhez, mert politikai 
cselekvéseiben éppen ugy, mint magán tevékeny
sége körében a nemzeti eszme ápolója, az erős 
függetleuségi törekvések szószólója és a furfan
gos székely észjárás és a politikai körültekintés 
egyesítésének mesteri alkotója. 

Akik figyelemmel kisérték pláne mostani 
szereplését a delegáczionális ülések alatt, akik 
hü kisérői voltak figyelmükben az eseményekben, 
azoknak el nem kerülhette figyelmét az a t i -
tani munka, melyet Ugrón a delcgáczióban vég
zett, az a pontos ís hü kötelcsségteljesités, 
mclylyel nagyszabású feladatait végezte és az a 
ritka talentimu energia" és 'munkabírás, midőn 
egy szál ember áll ki a porondra, hogy egyedül 
végezze el az ellenzéknek roppant fontos és kö
telességszerű feladatait, ellenőrizni mindent a 
legcsekélyebbtől a legnagyobbig, felele're vonni 
az illetékes személyeket ~a mulasztásukért és 
megróni azokat, akik a magyar nemzeti eszme 

eílen törnek alattomosan és nyíltan, rejtett és 
nyilvános czélzatokban. 

Valóban elmondhatjuk egész bátran, hogy 
Ugrón a dclegáczióban az ellenzéket képviselte. 
A többi ellenzéki tagok bátortalan és készakarva 
szint nem valló fölszólitásai figyelembe sem jö
hetnek az ő bátor szó ki mondása, ékes szólásá
nak fennen szárnyaló hangzata és kötelességtel-1 
jes munkája mellett. 

De hát ez természc'es következmény, olyan 
következmény, mely Ugrón székely természeté
ből folyik. Megszoktuk ezt már régen, ettől a 
hatalmas politikustól, kinek igazi nemzeti politi
kája van. A mióta csak a parlament tagja, min
denkor híven teljesítette kntcleeségét. ellentét
ben másokkal, akik anyagi előnyök hajhászása 
és inkompatibilis husosfazekak utáni szaladgálás 
közben, őrölték le parlamenti életüket. Ugrón 
mindannyiszor helyén volt és helyén lesz, mikor 
igazi magyar nemzeti érdekekről van szó és a 
husosfazekak kedvéért scimni esetre sem lesz 
hajlandó elnyelni a csendőrök sárga-fekete kard-
bojtját. • 

Ugronnak nagyon sok a politikai ellensége, 
de még több, azt hiszem, a személyes ellensége: 
Ezek niscemrozták a múltban lezajlott sajnos 
botrányt" mely azonban nyomok hagyása nélkül 
ontotta ki villámait ygron C?ábor-fcÍ£- fölült, .a.j 
nélkül, hogy az ő íntakT-jctlciüénck csak " legk 
sebb csorbulása is lett volna. 

De hogy kellóképpen méltatni tudjuk, hogy 
kicsoda Ugrón, tekintsünk csak vissza a múltba. 
Nem abba, melyet már a feledés sokaknak jól
eső fátyola takar, hanem abba, honnan a még 
teljesen ki nem aludt parázs még néha-néha 
kiüti fejét a hamu alul. Arra az időre czélzom, 
mikor rosszakaratú intrikák és nemtelen orvtá-
madasok következményeképp a Banffy régime 
alatt Ugrón kibukott a parlamentből. Micsoda 
megdöbbenés vett erőt még azokon is, akik nem 
látták szivescu sohasem Ugrnn szereplését! Hisz 
Ugrón volt az ellenzék exact megtestesítője, a 
hatalom ellenőrzésének egyik támogató oszlopa. 

Ez nem felületes vélemény volt, nem egye
sek elmúló vélekedése. Magában a parlamentben 
heves viharok és csöndes politizálások közepette 
is gróf Apponyi Albert — ki még akkor csak 
sotet oldalait látta a liberális politikának — 
hányszor adott kifejezést abbéli sajnálatának, 
hogy nélkülözniük kelt a parlamentben Ugrón 
Gábor politikai éleslátását, alapos bírálatait és 
magvas szónoklatait. 

De azon ellenségei Ugronnak. akik Őt a 
múltban tönkretenni kívánták és azt czélozták 
alattomos törekvéssel, hogy Öl politikai pályája 
folytatásában minden időkre lehetetlenné tegyék, 
nem nyugosznak most s'-m. Az áskálódás méreg 
bydrája. újból felütötte fejét és érzékeny oldal
ról . kívánják;-ót -me^s^bezm.,Tekikttygj&VM 
ziczíŐrá, melyet' Ugrori a katholikus világban 
elfoglal és '.ckintetter ama törekvésekre, melyek-
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öltve jár el ez ügyben és semmi szin 
alatt sem fog hozzájárulni, illetve nem 
fog csatlakozni a Szombathelyen terve
zett vajgyárhoz. Ugy legyen! 

Amikor az egyszeri magyar ember
nek Bécsben mutogatták a Sehatz-kam-
nier mesés kincseit, egyik udvari tisztvi
selő azzal a kérdéssel fordult hozzá: 

— Ugyebár, bámulatos értékű tár
gyak ezek i 

Mire a mi emberünk fejcsóválva igy 
válaszolt: 

— Többet ér nálunk egy idejében 
való esö! 

Bármennyire is iparkodjunk állam
háztartásunk súlypontját az agrárizmusról 
az iparra áthelyezni : hazánk még min
dig eminentér mezőgazdasági állam, a 
melyre az egyszeri magyar ember 111011 
dása találóan ráfér. Ősi mezőgazdasági 
foglalkozásunk apadó' jövedelmeit csak 
részben pótolják még ifjú kereskedel 
műnk és iparunk, s ezért utóbbiakat csak 
a jövő- zenéjének tartjuk még. Szép 
hangzatos zene, fülbemászó, de még ke
véssé jövedelmező. -

Innen van, hogy hazánknak minden 
társadalmi rétege, hol reménynyel,' hol 
pedig nagy érdeklődéssel várja az aratás 
eredményét. Hónapokkal előbb adják" és 
olvassák a hireket, minő termés van ki 
látásban ? A mire azután a juniusvégi 
szentek — Péter és Pál — adják meg 
a döntő választ, amely a jövő év gazda
sági viszonyainak fokmérője. 

"Az utolsó években csak zsarnokos-
kodásuknak adták tanújelét Péter és Pál, 
mert még a középszerűt is alig -érte el 
az aratás általános eredménye. Annál 

kel Ugrón hite érvekeit minden alkalommal 
megvédeni igyekezett néppárti velcitasokkal vá
dolták meg és őt a katholikus papság uszály 
hozrdozójának hirdetik. 

Nem, tisztelt urak! ilyen ábszuromot önök 
nek senki sem fog.elhinni Ugrón Gáborról. Lehet 
valaki vallásának hu harezosa, egyházának derék 
védelmezője, de ebből még nem következik 
hogy bele téved az ultramontanizmus fekete Lm 
zös örvényébe. Ha megkövetelem is, amivel más 
.vallásomnak tartozik, még nem következés, hogy 
azt is akarom, hogy az én papom legyen m i n 

denható. 
Sőt ellenkezőleg! Ugrón Gábor mindig a 

felekezeti békés egyetértés nyiit védelmezője 
volt és e mellett a nemzeti jelleg tiszta kidom-
boritásával. Az olyan elvszi árd államférftunál, 
mint Ugrón, ki soha meg nem tagadta elveit 
de önmagát sem, nem teheti fel, hogy önző é r 
dekekért paktáljon azokkal, kik burkoltan és 
rejtett czélzásokkat állambontó tcndencziákkal 
prédikálnak és az ultrainontaniszmus fekete kö
pönyegében c /.c Íjai kért még az ördöggel is szö
vetkeznének. 

Ugrón Gábor egyenes ember, okos ember, 
egy szóval székely ember. Maradjon ó meg csak 
azon az uton, melyen elindult. Remélhetőleg 
nem fogja őt aggasztani, hogy párttagjainak 
csekély a szama, hiszen idővel a kis csermely 
is hatalmas folyammá dagad. Az olyan hitvány 
kavics is, mely helyet talál medrében — minő 
párttagjai közill a z , ki országos tornavetsenyék 
alkalmával a „Gottcrhaltét* kalaplevéve hall
gatja végig. — nem fogja őt sohasem akadá
lyozni hatalmas erejében, fényes pályafu'ásában. 

A jövő olyan emberek számára áll nyitva, 
mint a minőnek öt ismerjük. Ne csüggedjen te 
hát a harc/ban. melyen remegve pihen a jobb 
érzésnek millióinak lelke, de maradjon . az, ami 
eddig volt és fennen lobogtatva a nemzeti füg. 
getlenség tiszta zászlaját, azt diadalra vezesse a 
poklok minden ördögei ellen is. 

örvendetesehbjNiogy az idén a középsze
rűt meghaladó jótermésre számítunk: 

Rá is férné már erre az országra, 
hogy a viszonyok jobbra jordulnának. 
Panasz-szó hallatszik évek óta minden
felől és a segélyeknek, melyeket nyújta
nak, csak kevés a foganatjuk. A rossz 
termések által veszendőbe ment jöve :, 
dehnezést még a leghathatósabb segélyek 
által sem lehet pótolni. Mikor a gazdá
nak .nincsen pénze, pang kereskedelem 
és, ipar és hatását megérzi mindenki, ki
véve talán az uzsorásokat és zálogháza
kat, amelyek kedvező viszonyain vajmi 
kevesen örülnek meg. 

Bizva-biztunk mindig, hogy a Magya
rok Istene megkönyörül végre e hazán 
és az édes anyaföld meghozandja azt az 
áldást, melylyel évekkel ezelőtt bővel
kedett, s csak az utóbbi időben, amikor 
éppen leginkább volt szükségünk rá, kel
lett keservesen szűkölködnünk nélküle. 
Már meglevő társadalmi bajaink mind 
sürgősebb elintézést követeltek, s a régi 
bajokhoz mind ujabbak és ujabbak csat
lakoztak, csak azért, mert a lefogyott 
jövedelmek vagy jövedelemnek egész 
hiánya következtében a népnek megélhe
tése nem volt. 

A bajok legnagyobbja kétségtelenül 
a munkahiány volt. Máskor dolgos kezek 
esdekelve emelkedtek ég felé vagy kö 
vetélőleg szorultak marokba, könyörögve 
vagy fenyegetöleg kövételve: Munkát 
adjatok, muukát 1 De a tehetőségében 
megbénított társadalom csak könyörado
mányokat nyújthatott. Hiába a mérvadó 
tényezőknek készsége a segélynyújtás
hoz, hiába a társadalom bőkezűsége : az 
ínség könyörtelen módon beköszöntött az 
országba, mintha átkozott lábát soha in
nen kitenni nem akarná. 

Amin az emberek segíteni nem tud
tak, azt az idei termésnek mind jóvá kell ten
nie. A termés adjon munkát és kenyeret 
a népnek, segélyezze fel az ipart és ké 
reskedelmet és eliminálja a társadalmi 
bajokat, a midőn egy csapással megold
ván mindama függő kérdéseket, amelyek 
mérvadó köreinknek annyi főfájást okoz
nak. Látjuk, hogy sokat, nagyon sokat 
várunk az idei terméstől. Meglehetünk 
elégedve, ha a várakozásoknak legalább 
egy része fog teljesülni. Ha a gazda alább 
fog hagyni panaszával, ha iparunk és ke
reskedelmünk ismét a fejlődés terére fog 
lépni és a munkásoknak könyöradomány 
helyett munkát fognak adhatni. 

Ez a legfőbb, ami a jó termésnek 
eredménye lehet. A legsürgősebb bajolr>| 
időleges orvoslását lehet csak a jó terméstől 
biztonsággal várni. Oazdasági viszonyaink
nak hatalmas fellendülését" hiába várjuk 
tőle. Mindaddig, mig Ausztriához való vi
szonyunk teljesen rendezve nem lesz, 
mindaddig, amíg az Ausztriával való vám-
közösségünkből csak kár háramlik Ma
gyarországra : hiába lessük a jobb időket. 
Sőt határozottan merjük állítani, hogy az 
a jobb kor, mely után epedezve várunk 
csak akkor fog bekövetkezni, ha a 
Lajtha mentén a háromszínű vámsorom-
kók lesznek felállítva. 

Mert gazdasági fejlődésünk alapja 
csak a vámönállóságban rejlik. Csak, ha 
gazdasági életünket a jó szomszéd ba
rátsága nem fogja visszafojtani, leszünk 
képesek azokat az eredményeket elérni, 
amelyeket önérejünkből kiérdemelünk 
magunknak. 

Mióta a munkásmozgalom mind na
gyobb és nagyobb mérvet öltött és mióta 
a Németországból átültetett szocziálizmus 
mind erősebben megvetetletalaját Magyar
országon, azóta nem csupán a munkások, 
hanem az illetékes hatóságok is mind sű
rűbben - foglalkoznak a munkások ügyes
bajos dolgaival. T 

Belátták a kormány és az illetékes 
körök, hogy a munkások sorsán nem igen 
lehet durva eszközökkel, nyers erőszakkal 
segíteni és éppen ezért békés, czéitudatos 
eszközökhöz fordultak. ^ 

Bár nem mondhatom, hogy ez irány
ban sokat tett volna a kormány ; de min
denesetre előkészítette a talajt, megadta 
a lüktető erőt, a jövőbeni nagy szocziál-
politikai reformoknak. -

És ezen kezdetlegessége a mi szo
cziális tevékenységünknek meglátszik min
denütt ; minek oka, hogy a gyakorlati kö
rülményeket vajmi ritkán alkalmazzuk va
lamely szocziális törekvésünk keresztülvite
lénél. Theoretikus alapokon—egészséges 
szocziális állam nem hyugodhatik. Az esz
méknek a gyakorlatban is meg kell való-
sulniok, hogy azok a munkások sorsán 
segíthessenek, vagy legalább is enyliittes-

Ami kevés munkásvédelmi törvényünk 
van, az mind hézagos, felületes s legtöbb-
nyíre nem a hazai, hanem külföldi viszo
nyokhoz alkalmazkodó. Pedig sohasem 
lehet valamely intézményért — minden 
módosítás nélkül — minden országban egy 
kaptafára ütni. Számolni kell a helyi viszo
nyokkal, 

Azok a néhány munkásvédelmi" tör
vényeink, melyeket eddig alkottunk, vajmi 
csekély módon védik munkásainkat Meg
látszik ugyan e törvények színezetén a jó 
szándék és nemes czél, de rögtön ki
világlik, hogy azok megalkotásánál csupa 
theorikus férfiak működtek közre, akik bi
zony ritkán ismertetik a munkások bajait, 
viszonyait' töviről hegyire Ezek megalkotá
sánál tehát a leghivatottabb elemet, a mun
kásnépet, melynek helyzete javítását czé-
lozzák a munkásvédelmi törvények — mel
lőzték. Ugyan hogyan lehet egy orvosnak 
radikálisan gyógyítani, ha a beteget meg 
nem kérdezi, neki hol és mi fáj ? Ugy 
kulcslyukon nézve a beteg vajmi ritkán 
gyógyítható. 

Így vagyunk mi munkásvédő törvé
nyeinkkel. " 

Minden ki van tüntetve e törvények
ben, melyek a munkásokra vonatkozólag 
formailag megkívántatnak. Igy pl. a gyá
ros köteles munkásairól jegyzéket vezetni, 
a munkarendet kifüggeszteni, melyben meg-
jelölendők a munkaidő tartama, a leszámo
lás ideje, a munkabér kifejezésére vonat
kozó határozmányok, a munkásokkal való 
bánásmód megbetegedés vagy szerencsét
lenség esetében. K i van mondva pl. hogy 
a gyáros köteles gyárában mindazt létesí
teni, ami a munkások életének és egészsé
gének lehető biztosítására szolgái. K i van 
mondva, hogy a munkásoknak munkaköz
ben ugy délelőtt, mint délután fél-fél órai, 
délben pedig egy órai szünidő engedendő, 
s hogy az iparhatóság köteles a munka
télepeket, gyárakat időközönkint kiküldött
jei által megvizsgáltatni, hogy azok a mun-
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kásvédelmi törvények rendeleteinek meg
tartásáról meggyőződést szerezzenek. 

De kérdezem, mit érnek mind ezek a 
szép szavak, ha azok csak ir ott malasztok 
maradnak és á gyakorlati életben meg nem 
valósittatnak és ha m^g^Js^ajó^ttatnakj 
ugy legtöbb esetben mindenkoron és min
denütt ezek ellenkezőjét tapasztaljuk ?! 

S hogy van az, hogy a törvények a 
munkaadókra ezen kötelezettségek pontos 
betartására szavatosságot nem írnak elő ? 

Utóvégre is a munkások joggal elvár
hatják, hogy munkaadóin, — ki munka 
sai valódi munkaértéket nem tudják, vagy 
nem akarjak meg űzetni, — erre nézve sza 

' vatosságot válla janak. 
Mit csináljon az á munkás, kit mun 

kaja közben baleset ért és ezáltal életét 
vesztette, vagy nyomorékká egészen, avagy 
részben munkaképtelenné lett, ha munka
adója nem vállal felelősséget, szavatossá
got? Birósághoz fordujon, ahol legtöbb-
nyíre elveszti perét ? Mert ugy áll a dolog, 
hogy a munkás, vagy hátramaradott csa
ládja csakis az esetben tarthat jogot kár 
pótlásra a munkaadóval szemben, ha a 
bíróság megál apilotla. hogy a munkaadó 
közvetlen mulasztása folytán állott be a 
baleset. De az a legritkábban történik, 
mert a nagyobb munkaadó ritkán szokott 
maga is részt venni a munkavezetésben, 
ezt munkavezetőre bízza; és ezek felelősek 
most már a történt balesetekért. Mi haszna 
van ezekután a nyomorékká lett munkás 
nak, ha munkavezetőjét vonják felelősségre, 
ki legtöbbnyire maga is szegény ember, és 
nem nyújthat semmi kárpótlást? Éppen 
ezért szoeziális és humanitási szempontból 
feltétlenül szükséges, hogy a munkaadó kü 
lönösen, ha állandó veszélylyel járó ipar
üzemet folytat, minden esetben szavatossá 
got vállaljon, illetve felelőaflegyen a be 
állott károsodásoMttainég akkor is, ha őt 
köteles gondosság elmulasztása nem ter
heli. 

íme, ily hézagos mai munkásvédelmi 
törvényeink nagy része, melyekben meg 
van ugyan a theoríai szoeziális törek 
vés, de nincs meg benne a praktikai irány. 

Az ipartörvény módosításánál jó lesz 
Hegedűs Sándor iparminiszternek és taná 
csosainak a praktikai oldallal is számolni, 
mert e né'.kül hiányos lesz minden szoeziá
lis relórmra való törekvés. 

riííí Gerő Ernő. 

H Í R E K . 

— Hátra lékos vidéki előfizetőinket, 
különösen azokat, akik már hosszabb 
idö óta hátralékban vannak, tisztelettel 
kérjük : legyenek sz ívesek a hátralékokat 
mielőbb beküldeni é s az előfizetéseket is 
megújítani, hogy mi is eleget tudjunk 
tenni többrendbeli kötelezettségeinknek. 

— Pártértekezlet. A kis-czelli járás sza
badelvű pártg'a csütörtökön szűkebb körii érte
kezletet tartott dr. Porkoláb Mihály elnöklete 
alatt Ez értekezleten elhatározták/ hogy a párt 
jelöltje, dr. Maróthy László, augusztus 11-én 
Kis-Czellben éa 18-án Jánosházán tartja meg 
prograrambeszédét. 

— A szombathelyi püspökség. A szombat 
helyi püspöki székre, mint halljuk, az illetékes 
körök dr. István Vilmos felszentelt püspököt, a 
jelenlegi helyettes püspököt szemelték ki Hír 
szerint, az uj püspök kinevezése befejezett tény 
és az a közel jövőben megtörténik. 

— Felekezeti harcz Kis-Czellben. Laptár
sunk, a Szombathelyen megjelenő .Vas*, mult 
vasárnapi szamában fenti czlm alatt vezére zikkez 
a kis-czelli kerületben szerinte uralkodó felekezeti 
harczokról, mely a dr. GyŐry Elek függetlenségi 
és dr. Maróthy László szabadelvű párti válasz
tók között ma fenn ad. Megnyugtathatjuk lap
társunkat, hogy felekezeti harcz nincsen a kis-' 
czelli kerületben ez idö szerint és hiszszük, hogy 
a jövőben sem lesz. Bárhonnét szerezte értesü
lését laptársunk, az határozottan téves, az a 
valóságnak meg nem felei. 

— „A kis-czelli mizériák* czím alatti köz-
leroény ugy látszik, nagyon érzékenyen érinti — 
a létező rossznak pártolására kardot rántó — 
e. becses lap 28 ik számában megjelent czikkiró-
ját. Nagy sajnálkozásunknak, de egyszersmind 
csodálkozásunknak kell kifejezést adni, hogy léte-
Íl* még mindjfr fki a.rosszuak páriolására-tollat 
ragad, a helyett, hogy azt megszüntetni, avagy 
orvoslására közreműködnék. Mi a tisztelt czikk-
irót azon az uton, amelyen ő elindult, — azon 
modorral és irálylyal, amelylyel ir — követni 
nem akarjuk, de felkérjük, győződjék meg állí
tása valótlanságáról, hogy az általa tagadásba 
vett Kis-Czell és Ság határa közt elhúzódó ha
tár-árok nem csak . Reich Imre ur kertjéig ter
jed, de.levezet az egészen a vasúti töltésig és 
tovább, mit bizonyít az is, hogy a vásuti tölté
sen még vízlevezető híd is építtetett. Hogy ez 
az árok évtizedeken át a nembánomság és nem
törődömség miatt begyepesedett, sőt pár helyen 
egyesek által cl Ís tömetett; — igy természetes, 
hogy a víznek lefolyása nem lévén, részint az 
említett helyen, részint a Kis Czell tekintetes 
fószolgabii ája rendeletére. Ugy hiszem ezelőtt 
i 7 i évvel Marton Pálné őnagysága udvarán ke
resztül vezető határ-árok mélyedése következté
ben ott — mint a tisztelt czikkiró is elismeri 

megbüdösödik és mindenféle mi annak és bűz 
terjesztésével a levegőt rontja, ami különösen a 
nyári meleg időben rossz következményeket 
idézhet elő, ez tehát nem pácolást, dc orvos
lást igényel. Nem vonjuk mi kétségbe a mélyen 
lisTtelt czikkiró fizikai tudományát, de ha csak a 
természetre bízzuk és nem iparkodunk — mes
terséges uton — a létező bajon segíteni, ugy 
valóságos ázsiai állapotokba jutunk. 

— Leánygimnázium Szombathelyen Ér
tesítem a t cz. érdeklődő közönséget, hogy ve
zetésem alatt és a szombathelyi tanintézetek ta
náraiból alakítandó tanár-testület közreműködé
sével Szombathelyen, 1901. évi-szeptember hó 
(-én. magánleánygimnáziuin néven, négy évfo
lyamra tervezett, felsőbb nőképző tanintézet fog 
megnyílni. E tanintézet első évfolyamára (gimná
zium V. osztály) jelentkezhetnek azok a leányok, 
kik a polgári vagy felsőbb leányiskola XV. osz
tályát sikerrel elvégezték. Tanításdij 160 korona, 
mely három részletben fizethető, jelentkezhetni 
lehet f. évi jufius hó 15-től augusztus hó hó 30-ig 
alulírottnál (Szombathely, Villa-sor), aki az ér
deklődőknek tájékoztató felvilágosítás czéljából 
készséggel áll rcndelkezésökre. Szombathelyen, 
1901. július hó. Grcisingcrné Kerecsényi Ilona 

— A vasútról. A közönséget saját érdeké
ben figyelmeztetjük, hogy az állomás uj jegy
váltó csarnokának használatba vétele után 
várótermekbe és a perronra csakis az .utazáshoz 
váltott menctjcgygyel vagy pedig perron-jegy 
gyei szabad belépni. Ilyen jegy nélkül talált 
egyénektől hat korona bírság fog beszedetni. 
Azok is kötelesek perronjegyet váltani, kik a 
vonatokba levelet akarnak bedobni. — Az uj 
jegyváltó csarnok e hó végén nyílik meg. Az 
állomáson egy év óta eszközölt átalakítások és 
egyéb építkezések, valószínű, augusztus hó folya 
mán teljesen befejeztetnek. 

— Államsegély a tej szövetkezeteknek. A 
m. kir. földmivelésügyi minisztérium, 53328. számú 
utalványával, a kis-czelli kir adóhivatalnál a kis-
czelli járás területén hét tejszövetkezetnek be
rendezkedés! költségeik fedezésére 4ooo koro
nát utalt ki. Ezen összegbői kap: a szergényi 
vönöczki, csöngel,' bobai, o.-asszonyfai egyenkint 
600 koronát; a sági és alsó-mesteri-i, egyen
kint 500—500 koronát. 

— Villamos vasút Győr és Sárvár között. 
A .Magyar Pénzügy* irja : A Rábaszabályozó
társulat .helyiségében Győrben értekezlet volt a 
Raba folyó bal- és jubbpaitján. Sárvártól Győrig 
létesítendő villamos vasul ügyében. Az értekezlet 
elhatározta, hogy a R.ibaszabályozó-tásulat utján 
a létesítendő vasútra és a Rába vízerejének fel
használásához elŐmuukalati engedelmet kér A 
további teendőkre bizottságot küldtek ki, mely
nek tagjai : Laszbcrg gróf főispán, Zechineister 
polgármester, Goda alispán, Fischer orsz. kép
viselő, Jerfy Antid és Wottitz Károly takarék
pénztári igazgató. Szávai kamar. í titkár, Wottitz 
Gusztáv törvényhatósági bizottsági tag és Ruroy 
Sándor. • 

— Dísznövény-kert. Ugy vagyunk értesülve. | 
hogy Kis-Czell város érdemes elöljárósága dísz
növény-kertet szándékozik létesíteni. Mint halljuk 
— a postahivatal előtti árokban levő különféle 
gaznövényeket épp cz okból nc in irtják ki, mert 
átültetésre vannak szánva A „Huugária* szálloda 
kertje mellett elhúzódó árokban pedig, mely 
valóságos miazmafészek és rongytelep most, 
halat fognak tenyészteni. .. 

.— Ipának gyilkosa. Horváth ^anos felső 
•Szilvágyi lakos, zsenér,- napszámos, a vele egy 

házban lakó ipát, Horváth Józsefet, ki folytonos 
részegeskedésével és összeférhetetlen házsártos 
természetével állandóan a ház réme volt, a mult 
vasárnap egy baltával kétszer ugy sújtotta főbe, 
hogy rövid néhány óra múlva meghalt a_ szenve
dett ütések következtében. Horváth József a mult 
vasárnap is ösSZeveszetfcsaládjával és vejét sú
lyosan meg is sebesítette, később kis három éves 
unokáját akarta megfojtani, ez hozta ki sodrából 
a különben csendes, békés természetű Horváth 
Jánost és mérte a halálos csapást ipára, Horváth 
János másnap önként jelentkezett a szombathelyi 
kir. ügyészségnél, hol nyomban letartóztatták. 

— Felakasztotta magát. Bcrecz Iózsef 
pálfaí lakos, kedden felakasztotta magát, felesége 
azonban idejekorán észrevette tettét, s elvágta a 
kötelet, igy Berecz életben maradt. Berecz állí
tólag anyagi veszteségei miatt akart Öngyilkos 
lenni. 

— A mulatság vége. Folyó hó 14-én Vc-
lekei Antal, Velekei Mihály ugy Döbrenlei Jó
zsef a tűzoltó-ligetben raulattak, ott egy leány 
miatt szóváltásba keveredtek, • minek következté
ben Velekei Antal Dobrenteít megleste, midőn 
haza menni akart, ez Őt a „Korona!- vendéglő 
előtt egy öíraos bottal ugy fejbe ütötte/ hogy 
azonnal összerogyott. Döprentcit azonnal a kór
házba szállították, — életbe maradásához nincs 
remény — Velekei Antalt pedig1 letartóztatták. 

— Leestek a szekérről. Somogyi József 
és neje o.-asszony fai lakosok f. hó iö-én a me
zőről bükkönynyel megrakott szekérrel haza felé 
igyekeztek, útközben lovuk valamitől megijedt s 
a szekeret fölborította, aminek tetejéből Somogyi 
és neje oly szerencsétlenül estek le, hogy fel
gyógyulásuk legalább-is egy hónapot igényel.-

— A budapesti m k. állami felső, ipar
iskolába (VIII. ker. Népszinhá-utcza 8. szám) a 
beírat ás szeptember hó első napjától 5-ik nap-
napjáig tart. Az intézetnek négy szakosztálya 
van, u. m. a gépészeti, vegyészeti, fém-vasipari, 
faipari szakosztály. Rendes tanulókul felvétetnek : 
a) kik a polgári iskola, gimnázium, vagy reális
kola négy alsó osztályában jó osztályzatú bizo
nyítványt nyertek a magyar nyelvből, -a szem
tanból s algebrából, a mértanból és mértani 
rajzból; b) iparos segédek és azok. kik a meg
jelölt tantárgyakból a felvételi vizsgatatnál kellő 
készültséget tanúsítanak. A vegyészeti, fém-vas
ipari és a faipari szakosztályba az alsófoku ipar
iskola harmadik osztályát jó sikerrel végzett 
iparos segédek is felvétetnek rendkívüli tanufók
nak. Általában megkívántatik, hogy a belépni 
kivánó növendék az általa választott szakcsor 
portbcÜ iparágban már előre gyakorlatot szer
zett s legalább is azon két havi nyári szünidő 
alatt, amely után az ipariskolába akar lépni, a 
gyakorlatban foglalkozott legyen s ezt hatósá
gilag igazolja. A beiratkozásnál bemutatandó 
iratok: az elvégzett középiskolai osztályokról 
szóló összes bizonyítványok, a hitelesített gya
korlati bizonyítvány, himlőoltási bízonyitvány. A 
beiratási dij egész évre 4 kor., a tandíj fél-
évenkínt 20 korona. Az igazgatóság készséggel 
ad bővebb felvilágosítást. 

— Szatócsok ételkiszolgálása. A budapesti 
kereskedelmi kamara felmerült kételyek eloszla
tása végett azzal a kérdéssel fordult a keresk. 
miniszterhez, vájjon a szatócsoknak, akik ital
mérési engedélylyel is bírnak, szabad-e az ital
mérési helyiségben hideg étkeket, .mint például 
sajtot, szalonnát, hentesárukat stb. a vendégek 
által való elfogyasztására kiszolgáltatni. Erre a 

inísztcr május hó 16-án 26,233/VIfI sz. a. Ictra-
rot intézett a kamarához, melyben értesiti, hogy 
azok a szatócsok, kik italmérési engedélylyel 
bírnak, a szatócsipar körébe tartozó élelmi csik
keket, szatócsiparigazolványuk alapján, az üzleti 
helyiséggel ajtó. által összekötött külön korcsma
helyiségben is kiszolgáltathatják. Az ilyen szató
csok, tekintettel arra, hogy a 86.512/900. sz. ke
resk. miniszteri rendelet ama követelményének, 
melynek értelmében az élelmi szerek kiszolgálta
tása csakis megfelelő iparigazolvány.^fn^rve^ven. 
déglÖi iparengedély alapján gyakorolható, eleget 
tettek, amennyiben a szatócsipar üzletkörébe 
tartozó élelmi ezikkek elárusitására megfelelő 
iparigazolványnyal bírnak, vendéglői iparengedélyt 
váltani nem tartoznak annyival kevésbbé, mivel 
az élelmi ezikkek kiszolgáltatásának szóban levő 
módja a vendéglői ipárgyakorlásának nem tekint
hető. — Ezek szerint az oly fogyasztási szövet
kezetek, melyek ily korlátolt engedélylyel bírnak, 
vendéglői iparigazolvány beszerzésére nincsenek 
kötelezve. 

Gróf E s z t e r h á z y - f é l e cognac-
gyár kitüno mínöságU gyártóiínyai kapható: 
Németh Emil füszerkereskedesében Kjs-
Ciellberh * -
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V A S Ú T I M E N E T R E N D . 

Ki-vényes 1901. maj l-tol 

Bpestk.p. Győr—Fehring—Gráczi vonal 
Szombathely—Grácz felé : , 

Indul : Kis-Czellből : 

Személyv. regg. 432 p. 
Gyorsv. d. e; 11-45 . 
Személyv. d. u 154 , 

Gyorsv. este 6.31 p. 
Vcgycsv. . 8'49 n 

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

Vegyesv. regg. 4 36 p. 

Gyorsv. d. e. 9.43 „ 

Személyv. d. u. 2 15 p 
éjjel 12-24 . 

j Gyorsv. d. u, 5 27 t 

Kis-Czell - Pápa 
t {S>.rda é« p.ntek kitételével naponta.) 

Indul személyvonat este 655 p. 

Kis-Czell—Szombathely. 
(Minden kedden é« pénteken kö.lekedik'.) 

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

Kis Czell— Csáktornya. 
Indub-Kis-Czellből : ; Érkezik : Kis Czellbe : 

Vegyesv. regg. 463 p Személyv. d e. 9 07 p 
d. u 2 05 , Vegyesv. d. u. 12 51 

Személyv. este 6 38 , este 814 

Kis-Czell—Székesfehérvár. 
Indul : Kis-Czellből: || Érkezik : Kis-Czellbe 

Vegyesv. regg. 4-48 p. < Személyv. d. u. 1*14 p 
Személyv. d. u. 2-20 „ |j Vegyesv. d. u 510 . 

Kis-Czell 
Indul : Kis-Czellből : 

Személyv. regg. 5 10 p. 
Vegyesv. d. ú. 2-21 , 

Pándorfc 
Érkezik: Kis-Czellbe: 

Személyv. d. e. 9-24 p. 
Vegyesv este 8 34 , 
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x ; 
Az összes kiállításokon csakis 
legelső díjjal kitüntetett és a 
legelőkelőbb orvosi szaktekin
télyek által legjflbbs'.örajánlott 

E szterházy-
cognac «t 

t. vevőimnek figyelmébe 
ajánlom. 

Németh Emil 
füszer k er esk e d ő. 

Kis Czell. 

I 

T 

I 

I 
Vadászok figyelmébe. 

1 § $ i 

Kis-Czell és v i d é k e 
tekintetes . ! 

| vadász közönségének j 
van szerencséin becses tudomására j 
hozni, hogy a vadászati idény bê  j 

álltával 
s z á l l í t á s r a a l k a l m a s v a d a k a t i 
bármily mennyiségben átveszek. , -3 

Egyúttal megemlítem, hogy nagy | 
0 raktárt tartok mindennemű vada- ( 
5 szati ke l l ékekben , és azokat a ( 0 v I lj legjutányosabban számítom. 

Q 1 
Magamat ajánlva vagyok ( 

L 4 — 4 

teljes tisztelettel 

Németh Emi i 
fűszer és vegyeskereskedő. 

Kis Czell. 

Klein és Spitzer 
szarvasmarha kereskedők 

K I S - C Z E L L . 

Megvételre ajánlanak a t. uraságoknak és 
a 11. é. gazdaközönségnek első rendll ki

fogástalan minőségű 

Erdélyi igás ökröket 
versenyképes árakon. 

Előjegyzéseket s levélbeli megren
deléseket elfogadnak 

KUin éi Spitzer 
ké-reskedök, Kis-Czell. ' 
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É R T E S Í T É S ! 

.Tisztelettel jván* szerencsém KEMENESALJA mélyen tisztelt 
közönségének1 szives tudomásul adni, hogy KIS-CZELL legrégibb 

és legismertebb szálloda vendéglőjét, a 

s z á l l o d a -

v e n d é g l ő t 

e hét folyamán á t v e t t e m és azt ú j o n n a n f e l s zere lve 
megnyitottam. 

E téren szerzett bőséges tapasztalataim folytán, abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a mélyen tisztelt közpnség igényeinek 
minden tekintetben . megfelelhetek. — Főtörekvésem odairányul, 
hogy j é k o n y h á v a l , kitűnő S á g i és S O m l y é i borokkal szol

gálhassak tisztelt vendégeimnek mérsékelt, jutányos árakon. 

a r Szobák olcsó áron kaphatok. ~ea 
A n. é. közönség szives pártfogását kérve maradtam 

kész szolgájuk : 
4 - 5 B Á L I N T I S T V Á N 

a «SAS .-szálloda bérlője. 

Nyomatott a kladff;$V$föe*^^ 1001. 


