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levelek figyelembe nem Tétetnek.

A j ö v ő héten megnyíltnak az iskolák.
Mint minden, évben, ugy most is eszünkbe
játnak azok a ferdeségek, pedagógiai félszegségek, amelyek mint holmi rossz szellem
lebegnek közoktatásunk fölött. Valami ósdi,
mit sem mondó rendszer uralkodik még
most a zsenge ifjúság ferdén felfogott érde
kében, kifejtett közoktatási hajsza dühöng
az ország iskoláiban szerteszét é s a sajtó
mindaddig hiába emelte fel v é d ő szavát az
elkorcsosulást előidéző nevelési rendszer
ellen. Valljuk meg, ami iskoláinkban csak
tanítanak, de nem nevelnek. Mit ér az a
száraz, örökké egyforma thézis tudomány,
amikor nincs benne lélek, ami magasztossá
tegye; nincs benne hazafias, magyar lelkület,
ami honszerető embereket nevel az fijn
Ságból.
Ami iskoláinkban számokban, kalkulu
sokban beszél a tudomány. Ugyan kérem
ki látott már lelki nevelést számokkal el
érni, ki merné azt mondani, hogy a ma
gasztos, a kétszerkettőn alapszik? Nem ez
az igazi, nem e z a hazafias közoktatási
szellem. F e l keli fordítani az egész rend
szert! De olyan miniszterünk még nem
akadt, akinek elég bátorsága, elég lelki
ereje lett volna halomba dönteni az egész
hólyaggolyót é s egy egészséges uj rend
szerbe foglalni ezt a korhadt ezer éves

A régi, hazafias szellem kihalt már,
csupán ez ósdi, a nádpálcza rendszert tar
tották meg abból az időből, mikor latinul
beszéltek a tanárok, de magyarul éreztek.
A nevelést a szülőkre bízzák, kiknek a
kenyéren és nem a hazán van a gondjuk.
Az egész hazafiasságuk abban összpontosul,
hogy márczius 15 és október 6 án szavaitatnak és szavalnak és zászlókra gyűjtenek
a diákok-garasaiból. Nem ebben rejlik a
hazafias szellem! Más kulcsa van annak,
más annak a fortélya; de azt már nem a

DALOK.

Süvölt a acél . . .
Süvölt a szél a kiszáradt tarlón á t . . .
Temetésre kondították a Ids falu harangját,
Kit temetnek 1 Egy letört szép virágot:
Menyasszony volt.. de nehezen hagyta el a világot.
Messze földről vőlegénye h a z a t é r t . . .
.:
Feszitné le a koporsó fedelét 1 . . .
Fütyül a ssél az országút hoazazában.
Temetésre harangoznak a kis talu tornyában . .

n..
Hogyha k í n y i l t . . .
Hogyha kinyílt: a virágot letépik, •
Fáj-e neki, belehal-e. nem kérdik,
Kiszívják az illatot a kelyhéből,
Megfosztják a himporától. lelkétől . .
Volt egyszer egy szép menyasszony.. halovány..
S hogy tavasz lett s zokogott a csalogány,
Hófehérben koporsóba fektették.
Fekvőhelyét liliomból vetették . . .

;

l Urai 4a anyagi részét i l l e t ő minden küldoményelt. N é v t e l t a

módszert. Nem tudják, vagy nem akarják
a modern külföldet utánozni a pedagógiai
téren. Pedig ha rossz törvényeket plagizálnak más országoktól, miért ne lehetne jó
rendszert plagizálni?
Egy meggyökeresedett patriarchális fel
fogás uralkodik a vezetők körében, amely
ből nem tudnak kivetkőzni. Hajtják a régiek
által épített malom kerekét és eszük ágában
sincs, hogy uj a modern kornak megfelelő
gépezettel lássák el. A tanárok é s a tanítók
pedig egyszerű felhúzott automata gépei a
felső hatalomnak, a kormányzó erőnek.
Nincs bennök egyéniség, hogy uj irányban
terelnék a megrokkant szekeret. Mathematikai pontossággal összegeznek mindent,
statisztikát csinálnak mindenből és a kétszerkettő alapján akarnak ők egészséges, virágzó
államot létesíteni. E g y lelketlen gépezet az
egész, semmi egyéb.
£
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Kálvária parton.
Járok ábrándozva a lombos fák alatt,
Szivemben szerelem uj bimbója fakad,
Látom a leánykám deli szép alakját,
Szivemet az öröm érzése h a t j a i t . : s
Hisz* oly kies e hely, olyan vonzó, kedves
S itt van mindjárt közel a szeretett kedves
Itt láttam először szerelmem világát
Itt ösmertem őt meg. szivem szép virágát'
Aztán itt sétáltunk gyakorta, ha este
Ég aljára a nap bíboros szint feste,
E kis séták a l a t t gyúlt keblemben a tűz
S ez az mi e helyhez olyan szorosan fűz.
Ezért olyan vonzó, kedves e hely nekem, Hogy bárhova menjek, mégsem feledhetem
Ide jövök, szivem ha dúlja fájdalom,
I.eesülapszik bensőm és szelid lesz dalom.

.

tanároknak, hanem a felsőbb hatóságoknak
kéne kiszekulálni, hogy egészséges hazafiúi
szellemben egyesítsék a tanítást is, a neve
lést is. Nézzék meg mit mivel Amerika e
téren, hol egész más alapon a világ legjobb
iskoláit tartja fenn az állam, aztán tessék
hozzáfogni az átalakítás, a reformálás elmaradhatlan munkájához.

Az erkölcstelenség elfajulása.
(R.) Valamelyik kőnyomatos alapján
- mely ugylátszik hirben szűkölködött —
több vidéki, de fővárosi lap is hozta, hogy
eltűnnek a kasszatündérek és helyöket ezen
túl a 4 0 éves mamák töltik be. A hir el
hangzott és r ö g t ö n rá a czáfolat; pedig
mily nemes intézmény volna ez. Eltűntek
volna a zsarolók, el az ifjúság megrontói.
Wlassits Gyula mindenkép rajta van, hogy
a haza ifjaiból erős, edzett embereket ne
veljen, és nem egyszer adta ennek tanújelét.
De mit ér ez mind. Mit ér az különösen
ott, hol a várost kávéházak töltik be é s a
kasszából egy pisze orrú, gyermek arczu,
de csalfa szemű leány csábításra ingerli az
ifjúságot. Mert aki mulat, az rendesen a
fiatalság. A kávéházakban a kávés és pinczér, a' kaszirnő segélyével mindenkép rajta
vannak —- különösen ha az illető öreg,
pénzes — hogy pénzét ha nem is az egéelkapatták azt a leányt, most utánna jár az
egész falu legénye. Nem csak Bánd Imrének
tetszik ó, hanem mindenkinek.
Éppen ez szomorítja az Imre szivét Ő a
szép leány nyomába is alig mer-lépni, akit kö
röskörül fognak a falu legényei, mihelyt kilép az
utézára s ezek ugyancsak elhalmozzák szép szó
val, a mihez Bánó Imre egyáltalán nem ért.
Bizony nem is törődött vele a szép Ma
riska. Bánd Imre olyan volt az ő szemében,
mintha nem is lett volna a világon. Hanem azt
is meg kell vallani, hogy a többi legényeket sem
tüntette ki, valamennyien egyformák voltak
előtte. Elbeszélgetett, eltréfált felök, de azzal
egyik sem dicsekedhetett, hogy csókot kapott
tőle.

De volt azért mégis olyan hatalom, mely
el tudott hatolni a Mariska szivéhez, a zene. Ha
valami szép dalt hallott, rögtőn könybe lábadt a
szeme.
Egy este, midőn Bánó Imre már nem tu
A
tilinkó
Utalna.
dott hova lenni bánatában, fogta tiünkóját és
Nagy szomorúság nyomja a Bánd Imre azzal elbujdosott a sűrűségbe, mely a Mariska
szivét. Ő ugyan csak egyszerű parasztlcgcny, ablaka előtt terült el.
Mariska már lefeküdt midin ablaka alatt
de azért végtelenül tud szeretni. Miőta a szép
CsUlagsugár ugy kéri a felleget:
.Bocsáss le egy kis virághoz engemet..."
* Letenyei Mariska szemébe nézett, egészen meg hirtelen megszólalt a tilinkó édcs-bus kesergése.
Köny szökik a gzürke felhő szemébe:
Van babonázva az Imre. Mindig csak a leányt, A szép leány összerezzent, szívből jöttek azok a
.Kis virágod az őszi szél letépte . . .*
látja maga előtt, egyébre nem is tud gondolni. hangok és szivébe hatoltak. Andalogva hallga"-"De b t a ö n y * ^ f e s k s r - i ^ ' szok«t-tSfődnl ftött réájök. Néni tudta '-elgondolni, hogy f i le
Balta írnia*
•
vele. még-a köszöntésére is alig felel. Nagyon gyen a Ulinkázó.
Palotai Erna.
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szet, de '/« részét okvetlen ott hagyja. A
kaszirnő ügyességétől függ aztán, hogy
hogyan távozik az ifjú egy áttivornyázott
éjszaka után onnan. A szép és ügyes ka
szirnő — ha látja, hogy az illető sok pénzzel,
de talán
ékszerrel is rendelkezik, —
„miiit_iadrjisv-4Jr4dájá^-^
ha egyszer keze közé kerül — ments Isten
— hogy szárazon elmenjen. Az ifjút leitatni
s mint tehetetlen báb kifosztani,

az

első.

Az ügyesebb kaszirnők egy két tizest el is
csennek tőle. A leitatás gyorsan történik s
mit pedig azután kell fizetnie, — elveszett
pénz.

Berúgott

állapotában

3—4 üveg.

bort.

összeontótt;

vagyis

Kettő

eléje

tesznek

üres, kettő pedig

az előbb

elfogyasztott

üveg borokból a maradékot összeöntve is
mét feltálalják. Igy nemcsak, hogy pénzétői
fosztják meg, de egészségét is aláássák. Az
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nie kell. Ilyenkor az adósság jól fi

kodását 'el nem fogadták. Évtizedek óta
már nincs küzdünk, harczolunk a tollal a társadalom
menekvés, vagy sikkaszt, vagy megöli ma ujjá szervezése érdekében, de eddig sza
gát. Viszont némelyek egy ily átélt éj vunkat meg nem hallgatták, tettunk ered
rodik s miiiyttr^it" fizetés elől

után — hajlamuknál fogva — újra

utána ményre nem vezetett
vannak a
,
, H a . a. miniszter ur egyszer egy éjjel —
Rogy a
közönséges ócska ruhában M— "keresztül
kasszatüudérek elmaradása után ez mind kasul bolyongna az utczákon, be-betérne
nem volna; de igenis mondom, hogy az egy éjjeli mulatóban és a csibészer nyelv
eddigi erkölcstelen és kicsapongó életmód birtokában volna; ugy kétségtelen
erős
telére redukálódna
Az ifjúságnak pedig rendelet látnia másnap napvilágot. Az éjjeli
alkalma sem vo'na igen; mert az alkalom kávéházak bűzös levegője, a csirkefogók
szüli a tolvajt.
rekedt, részeges ordítozása -néha rémessé
Talán sokaknak eszébe sem jut mulatni, festik az éjt. A nők serege elárasztják az
talán azért megy kávéházba, hogy szóra utczákat, hangos hahotával kisérik amazokat.
kőzzék vagy más egyébért, de itt ám a Hogy ezek mily ügyesen, mily mesterkélten
kaszirnő. A kaszírnó^Jci mindjárt melléje végzik teendőiket egy balek irányában
telepedik és a fent emütett eljárás szerint mily ügyesen csennek el tőle pénzt, órát,
bánik aztán el vele. E l tehát a kasszatün — arról sokaknak fogalma sincs.
kívánkoznak s mindenkép

rajta

az üveg nem dérekkel, az ifjúság megrontóival s akkor
teli, vizet öntenek, mely már maga a köz a j ö v ő nemzedék erős. edzett ifjakat mu
egészség ellen is vét. Ha pénze fogytán tathat majd fel. Nem kell a kávésok pana
van és aranyóra, láncz tulajdonosa, ugy szait m é g meg sem hallgatni; mert volt
azt a főpinczérnél be kell, hogy csapja, elég alkalmam ezt "látni. Egy ily vendég
ki pedig alig ad valamit, reája. H a már fedezi egész heti kiadását. Egy ily vendég
egészen kifosztották, ott hagyják egyedül költsége neki
legfeljebb 5 — 1 0 forint, s
és másik után néznek.
fizetett vele 5 0 — 6 0 frtot. Hallatlan zsarolás,
->- Ilyen az éjjeli élet nemcsak a főváros de ők jót nevetnek a markukba. Hol itt
ban, de mindenhol, hol éjjeli kávéház s az emberi védelem a zsarolás ellen. Kasszakülönösen meglehetős kaszirnő van. Ha tény tündérek nélkül ez természetesen lehetetlen
leg valóra válna a légkörben szült hir, lehet, volna. Ha azonban elő is fordulna ilyesmi,
I V
hogy eleinte sokan sajnálnák, később annál há csak igen-igen ritkán.

:

összeöntött maradékhoz ha

lásabban vennék. E kasszatündérek eltűnése

Erős, edzett ifjakat akarnak a j ö v ő
nemzedékből alkotni. A sport minden n e m é t
vezetik be; de nem gondolnak arra, hogy
igyekezni kellene az ellenkezőjét meggátolni.
Hiszen ily erkölcstelen elfajulás után a bUn
és züllés minden néven nevezendő
nemét
vonja maga után. Hogy lehetne — bár
mit is az ifjúság edzésére, előirnának, —
edzett ifjakat teremteni, ha az erkölcstelen
elfajulás ellen orvosságot nem keresünk.
Ha a miniszter ur nem volna azon, vagyis
nem akkép akarná az egészséget, az erőt
a haza ifjaiba beönteni, hogy sport telepe
ket létesít, a sport minden nemét vele ke
resztül viteti; hanem egyszerűen ez er
kölcstelen állapotot megszüntetné, ugy jrizonyára tízszer annyit vinne keresztül, mint
akkép. Hiszen ily erkölcstelen életmódban
azon kis erő is, melyet hónapokon keresz
tül magának szerzett, egy-két áttivornyá
zott éjszaka teljesen elviszi. É s ha most
öt hat ily éjszakát veszünk, az. erő teljesen
hanyatlott,
az egészség
veszélyeztetett
(Gondoljuk csak el, mire vezetne ez mind
évtizedek múlva. A baj orvoslása elkésett
dolog,volna: . E s ő után köpönyeg.*

Hátra van még a czigány. E z is a
kompánia
tagjához tartozik. O az első a
vulna s különösén az ifjúság venné annak
kaszirnő után, ki odamegy és húzza a szo
leginkább hasznát. Mulatozást ugy is. igy
morúbbnál szomorúbb darabokat, A zene
is véghez vinne, de mentve lenne a kávé
elkábítja az amúgy is kissé elázott ifjút,
sok becsapásai ellen.
miáltal kényelmesebben végezheti a kávé
Mi viszi az ifjút a bün lejtőjére? Nem-e házi személyzet rajta a műtétet. Zene hiá
egy -ily átdözsölt éj. Fizetése elúszott s most nyában kevesebb volna a kicsapongás ke
pénzhiányában szenved. Pénzhiány némely vesebb és nehezebb a zsarolás. Néni azt
esetben a koplalást idézi elő, ha abból él- mondom, hogy zene egyáltalában ne legyen;
sőt legyen, mint az most is van egyes jobb
Azontúl minden este ott sírt a dal a Ma.
fajta kávéházban, hová szórakozás zene
riska ablaka alatt, megbabonázva a szép leányt.
kedvtelésből megyünk, K i mulatni akar
Végül egy este már sehogy sem volt ma zene mellett, az iszik. Inni pedig igyék a
Azt hiszem, ezek megszűnésével jobb
radása a szobában s amint a tilinkó megszólalt
vendéglőben, hol maga, mulatozik, hova
-gyorsan öltözködött s kiment a sűrűségbe, d
intézményt a közerkölcs, de különösen az
akkor a tilinkázó siető léptekkel távozott s .6 iel mindenféle nőket be sem eresztenek s igy ifjúság nevelése és testi fogyatkozása ellen
kedve szerint iszik és marad ott. Nincs nő
sem ismerhette.
tenni egyelőre nem lehetne.
Ez a körülmény még inkább szöget Ütött ki izgassa, ki pénzétői megfoszsza. A zsarolástól
a szép Mariska fejébe. Micsoda fiatal ember le ha nem is egészen ment, de igen kismérték
het az, aki elmenekül, mikor 0 jön ?
ben történne, mely igy csak' csalás számban
Vasárnap este szobájában meggyújtotta a mehetne. Ami pedig a fő, pénzét el nem
lámpát és aztán kiment, elrejtőzött a sűrűségben lopják.
hogy onnét lessé meg titkos udvarlóját.
— H á t r a l é k o s v i d é k i előfizetőinket.
Hah nevetséges, ha elgondolom, hogy különösen azokat, kik már régebb idő
Nem kellett soká várnia. Csakhamar meg
tisztelet
jelent, nagy meglepetésére, Bánó Imre és elkez most mit irtam. A bün lejtőire, a züllés .óta hátralékban vannak, e g é s z
tel arra kérjük, legyenek szívesek a hátra
dett ti link űzni.
.Örvényébe vezető emberekről irtani egyet
lékokat mielőbb beküldeni, mert é p p e n
Mariska, aki eddig ügyet sem vetett Im mást és a megszűnés ellen emelek fegyvert.
nem vagyunk abban a boldog helyzet
rére, most egészen más szemmel nézett a fiatal Miért?! Ma megírtam, holnap elfelejtették.
ben, hogy a lapot bárkinek is évszámra
emberre, mikor a keze a hangszerből oly édes
Senki sem figyel reá. Egyes emberek talán, ingyen küldjük. Lapunk fentartása tete
dallamot csalt ki. Szeme könybe borult, ezive
igy mi is
kik'a rendváltoztatás hívei, helyesen bólin mes anyagi áldozatot igényéi,
ellágyult.
több rend
gatják fejeiket, mikor Olvassák, de aztán csak ugy tudunk megfelelni
, — Imre, susogta.
beli kötelezettségünknek, ha közönségünk,
A fiatal legény kezéből kiesett a tilinkó, vége. V é g e mintha mi sertí "történt volna. azt a nagyon is c s e k é l y é s általunk j ó l
A
miniszter
ur
pedig,
kinek
tulajdonképen
de most nem futott el, odasietett Mariskához és
kiérdemelt előfizetési
összeget
nekünk
. szenvedélyesen átkarolta Mariskát, akt ellenke szól, ki ezek megszüntetését keresztül viheti, pontosan beküldi. Mi nem vagyunk abban
zés nélkül tűrte csókjait.
talán el sem olvassa, és ha elolvassa, reá a szerencsés helyzetben, hogy felsőbb
Néhány hónap múlva Bánó Imre oltárhoz sem hederít; pedig mily üdvös volna, ha helyről, s z u b v e n c i o n á l n a k bennünket, igy
vezette a szép Mariskát. Egyedül a tilinkónak ily alkalomkor az őt érdeklő czikket jól reá vagyunk utalva közönségünknek j ó 
köszönhette, hogy olyan kaczkiás menyecskét
akarata támogatására, melynek * é r d e k e i t
átolvasva és átgondolva végezné. Sok fej
hozhatott a házába.
hiven é s kitartóan szolgáljuk
immáron
sokat tud, régi közmondás. Egyiknek-másik
é v e k óta. K e l l e m e t l e n s é g e t
nem sze
Varsányi Gyula.
nak jó eszméi, ötletei támadnak — mint retnénk okozni t. hátralékosainknak, igy
iró ember >— napfényre hozza azt; pedig kérjük a hátralékok mielőbbi beküldését.
m é g senki eszméit, ötleteit, helyes gondol
A lriadóh'Svatal.
sok rossznak elejét venné. Az erkölcs j a 
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... — Tűzoltók ünnepe. Lélekemelő szép Ün hir szerint, nem felel meg a valóságnak. Riedt
nepe volt a mult vasárnap a por magasi önkén ma (?) is Budapesten tartózkodik és hir szerint
tes tűzoltó-egyletnek. Ekkor avatta fel a tüz- budapesti lakását a napokban levélileg jelentette
oltő-egylet újonnan készült selyem-zászlóját gróf be a szombathelyi kir. törvényszéknek.'
_ \
Esterházy Sándorné szül. Aldobrandini herczegnő
— A Rába áldozata. Kozma Péter, 17 éves
képviseletében Fittler Sándorné úrnő. A zászló- pápócz! suhancz legény a mult vasárnap délavatási- ünnepélyen a—kőrnyék-böl - számosan j o "etőtt ahelyett, hogy a templomba ment volna
ientek meg. Délután 5 órakor lépett az emel misét hallgatni, három társavai együtt átment a
vényre a zászlóanya képviseletében Fittler Sán Kábán tul, a kcezöli (Sopron m) határba és
dorné umő Horváth János karján, kisérve még ott kukoríczát loptak. Jól megrakodott már . a
Horváth Jolán és Havassy Ella koszorús lányok három kukoricza-tolvaj,, mire a csősz észrevette
által. A zászlót egy tűzoltó tartotta kezében s a őket. A csősz láttára a kukoriczával megrakodott
zászló előtt Horváth János mondott szép beszé legények futásnak eredtek, a csósztől folytono
det. Beszéde befejeztével Fittler Sándorné urnó san hajtva, a.Rába folyón át igyekeztek mene
megköszönte^ Horváth-elnök—üdvözlő- szavattra külni. Kettő- közülök szerencsesén partot ért, a
herczegnÓ nevében felavatta a zászlót és átadta harmadikat, Kozma 'Pétert azonban elragadta
rendeltetésének. A zászló nehéz selyembőt ké a sebesen folyó Rába s csak holtan találták meg
szült, melyen e felirat olvasható: .Isten dicső másnap, hosszas keresés után.^Kozma holttete
segére, fefcbatatiBd-védetniére.* A ^zászló Kis- mét kedden orvosilag bonczolták s ugyanaz nap
Czellben készült, Németh Márkusz helybeli di- el is temették.
vatkereskedőaél, a hímzést pedig, mely művészi
— Villamos daráló malom Ikervárott. A
kezekre vall, Nagy Gizella kisasszony, Nagy Pál
.Magyar Pénzügy" írja: Az ikervári takarék- és
helybeli ügyvéd ur kedves leánya készítette. A
segély-egylet a közelmúlt napokban tartott rend
zászlót ezután Belső József körjegyzó, a tűzoltókívüli közgyűlésén elhatározta, ho^y villamos
egylet főparancsnoka vette át lelkes beszéd kí
eróre berendezendő daráló malmot létesít.
séretében. Ezután következett a szögbeverés. A
— Hetivásárunk c héten is élénk látoga
szögbeverésí aktus befejezésével a zászlót kitűz
tottságnak örvendett. Gabonát nagymenyiségben
ték s_a tűzoltóság a „Hyminist' énekelte el. hoztak a piaezra. Árak : Buza 7.50, rozs 6 40,
Hat óra' felé ért végét a hivatalos ünnep, ezután árpa 6.50, zab 6 frt IOO kilogrammonkint.
Csillag Janesi sárvári zenekara zendített reá a
' — Sághegyen a szőlő igen -szépen fejlődik.
nótára, húzta a talp alá valót s a fiatalság Egész "zöld erdő a Sághegy. Ha valami elerortánezra perdült. A mulatság igén kedélyes han csapás nem éri szüretig, olyan bő termésre van
gulatban csak a reggeli órákban ért. véget. A kilátás, minő évtizedek óta nem voit a Saghegyen.
jelenvolt hölgyek névsorát a következőkben A szóliős gazdáknak nagy az öröme, adja Isten,
hogy reményeikben ne csalódjanak.
adjuk:
— Kocsis „báld' volt ismét Kis-Czellben a
' Assimyoi•: Fittler Sándorné zászlóanya
(Eemenesen), Horváth Jánosné, dr. Miskolc zy mult vasárnap este. E ,Báld"-róI alkalmi munka
Imréné (Budapest), Berzsenyi Jenóné (K.-Süni társunk. Humor Barnabás ur,. a következő tudó-jén),
Gömbös Elekné (Szergény), Belső Jó sitást küldte be .expfess* levélben hírlapunk
zsefbe (N.-Magasi), Németh Márkusné (Kis-Czell), hoz:
j • . .Nunkovícs Déncsné (M.-Gencs), . Pálffy Gézáné
Vásárnap, az alkonyati órákban Kis-Czell
(Merse), Bozzay Károlyné (N-Máktá). Németh
lakói rémülten futottak ki lakásaikból; csak
Gyuláné (N.-Magasi), Kis Pálné (N.- Magasi),
beavatottak tudták, hogy a kocsis-bál védnöke
Deutsch Mórné (N.-Magasi), Oeu'.sch " F e r i o é
ez alkalomra szerződtette a szomáü karaván öt
(N.-Magasi). Nagy Lajosné (K -Hőgyész), Varga
tagját és néhány siu indiánt, kik versenyt üvöltve
Gyuláné (Vönöczk), Fankáné (Vönöczk), Bojtos
a mi kocsisainkkal emelik a város ó-knrbeli kú
Jánosné (N.-Magasi) Márkus Kálmánné (Kőszeg),
csis-bál szinvonalat. -. ,p
Kálmán Gyuláué (M-Gáncs) Kolossá Ferenczné
Ezúttal a/ utczá-sarki hirdetéstáblák nem
(M Gcncs), Hújber Sámuelné (N-Magasi),' özv:
tudatták a czelli szenzácziót.-a kocsis-bált,-tehát
Márkus Ferenczné (N.-Magasi).
a söntés virágai, némi késödelemmel jelenhettek
Leányok: Havassy Ella
(Kis-Czell) Hormeg'
Horváth Jolán, Dorner Lenke (Szergény), Varga
. Uberal Hans védnök, az ismert üdítő ital
Juliska (Vönöczk). Zongor Irén, Pulay Erzsike,
lal, a.'hansival,'mely nyilván 6 róla lett elne
Márkus Irén, (N.-Magasi), Nagy nővérek (K.-Hő
vezve — elkészült, bevonultatta a rendezőséget,
gyész), Tompa nővérek, (K-Hőgyész), Kis Emma
száraz torkukat lcöblittette és megnyitotta Kis(N.-Magasi), Busits Etelka Mákfa, stb.
Czell szenzáczióját: a kocsis-bált.
. Á t h e l y e z é s . A magyar királyi államvas
Kilencz óra körül vonult csak fel a hölgy
utak üzlet vezetősége llofi'man Bianka pénztár
koszorú, de tömegesen, a rendezőség ki gyúló
kezelőnőt Kis-Czellből Pápára áthelyezte.
arczczal és áblakszögre akasztott frakkal (vajha
a patkós csizmáikat aggatták volna az ablakszö
— A városháziról. Kis-Czell mezőváros gekre), üvöltve kezdett a transzváli robogóba.
képviselőtestülete szeptembsr hó 12-én közgyű
Résen volt a tűzoltó-egylet kebelében ala
lést tart. A közgyűlés egyedüli tárgya lesz
jövő 1902. évi költség előirányzat. A város bevé kult mentő-csapat is, akadt is dolga. A főren
dező
palacsintává taposta patkós csizmájával
tele 12049 korona. Kiadása 14029-48 koro
na. Hiány 1980-48 korona. E hiány fedezésére Virág Marcsa, bálkirályné' lábát, a mentők fél
10 százalék' pótadó kivetését kéri az elöljáróság. óráig alig tudták ismét piskótává nyomkodni.
A zenét a sági vályogvetők nyújtották
A pótadó kivetését csak azért kéri az elöljáró
ság, hogy a kis-czell—pándorffi vasútra annak volna, ha a buzgó dalárdisták szózatától egye
bet,
mint
egy göthös kintorna távoli zihálását
idején megszavazott 2000 koronát a pótadóból
fedezze. Különben pótadó kivetése nem válnék ki lehetett volna venni.
—
Wgy halljuk, hogy Übenál Hans, a bál véd
szükségessé.
.
nöke jövő vasárnap a Sághegy aljában, az úgy
Korházi gyűlés lesz Kis-Czellben a vá nevezett fülemile cserjésben^ próba üvöltést tart
rosházánál szeptember 3-án Jakab Bódog járási s ha ez beválik, mint impresszárió, csapatával
főszolgabíró elnöklete alatt.
művészi körútra indul, ha Jehet. ezen műélveze
— Hadkötelesek figyelmébe. Mindazon tet meghonosítja, Tokorcs, Uj Mihályfa, Boba,
hadkötelesek, kik i88tben születtek, ha nem is sőt talán még Gecsc-Gyanriaton is.
Nekünk egyéb hasznunk ugyan nem lesz
kis-czelli születésűek, de itt tartózkodnak, jelent
kezzenek folyó évi noverntj£:c_Jió 15-ig-a városi belőle, minthogy így rán ritkáhban jutunk ezen
műélvezethez, amit mindnyájan "szívesen elenged
Je
nénk.
;
?Ís í »ífW'Bn "jhni
íuiohi«4'
— .Kazár földön' czim alatt Bartha Miklós
* — Katonai vonatok előkészítése. A szom
szédos veszprémvármegyei Hajmáskér és Öskü országgyűlési képviselő egy kötet könyvet írt.
Tüzetesen ismerteti azt a hegyvidéki akcziót,
községek határában a napokban kezdődő tűz- melyet harmadfélév előtt a magyar földművelés
őrségi gyakorlatokra, melyen ő Felsége a király ügyi korm'ány a rutének megmentése érdekében
is részt vesz, a vasutakon nagyban folynak az indított és a Kárpát bérezek kózt lakó összes
előkészületek. A kis-czelli pályaudvaron 200 népek érdekében folytatni széndékozik. E leírás
arról világosit föl, hogy olyan nemzeti munka
vaggon áll készen katonák szállítására berch indult meg, amely ugy terjedelmében, mint czéljában és eredményében, hazánk történelmének
— Riedt Károlyról, a vagyonbukott kis- egyik elsőrendű mozzanatát fogja képezni. Talán
czelli takarékpénztár volt főkönywelőjéről azt fölösleges mondanunk, hogy a Bartha Miklós
Irtuk lapunk mult vasárnapi számában, egy fővá müve nem "zoritkozife a hivatalos adatok és a
rosi kőnyomatos laptudósító után, hogy Ameri létező állapotok száraz eiSaríasifa. 'Személyesen
járta meg azt a vidéket s egyéni tapasztalatait'
kába szökött. Riedt Károly szökése, a legújabb
, :
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Vasárnap, szeptember t.
tárja föl azzal az igazságszeretéttel, mely az ő
iratait mindenkor jellemzi. Müvében érdekfeszítő
módon váltakozik az élet, a.költészet, a valóság,
a reménység, a mulasztás, a vágy, a dicséret és
a fenyiték. Bepillantást nyerünk a nép lélek rej
telmeibe, a vidék gazdasági viszonyaiba; a szocziologiai és mezőgazdasági fejtegetések teszik e
ulUVél tanulságossá" A "icTTgyeTHídók"deraorálizaIó
és pusztító hatása, sohasem volt ily élénk színekkel
ecsetelve. Csodálatos közvetlenség sugárzik min*
den betűjéből. Utrasva ezt a müvet, azt hisszük,
hogy .az író meleg vére csörgedez végig a soro
kon. Á könyv előfizetési ára 2 korona, mely
összeg Kolozsvárra az .Ellenzék' napilap kiadó
hivatalába küldendő.
— Beküldetett. Igen tisztelt szerkesztő ur!
Aug. 25-én megjelent b. lapjában, ugy általános
ságban méltóztatott említeni a kis-czelli . keres
kedőket, mint akik a külföldi gyártmányú szap
panoknak reklámot csinálnak és feltűnő táblákon
dicsőitik a szárvas- és kulcs-jegyű - szappanokat
a jobb minőségű hazai gyártmányok rovására.
Igaz, hogy magam is árusítom a szarvas- és
kulcsjegyü szappanokat, de mint uj ember a
piaezon, nem térhettem ki t. vevőim igényei
elől és kénytelen voltam bevezetni e czikket,
azonban folyton tartottam készletben hazai gyárt
mányokat, igyekezvén meggyőzni t. vevőimet,
hogy a hazai gyártmányok semmi tekintetben
nem állnak mögötte az oly nagy táblákon hir
detett szavas- es kulcs-szappanoknak. Táblát
magam is szerezhettem volna potyára, de nem
tartom szükségesnek, nehogy azon hitet keltse
bárkiben, miszerint csak szarvas- és kulcsjegyü
szappant tartok. Tervem és czélom, hogy las
sacskán meghonosítsam a hazai gyártmányokat
Kis-Czellben és idővel minden vevőm hazai
gyártmányú szappant kérjen, sőt minden egyes
czikkre nézve figyelemmel vagyok, hogy a mi
megszerezhető hazai gyártmányként, mint gyufa,
ezukor, seprő, festék-ezukorka, papír, cognac,
stb. kizárólag hazámban szerzem be, .mert
riuiom hazafiúi kötelességemet és ezzel pe
dig hazafiúi kötelességet vélek teljesíteni. Tisz
telettel vagyok Németh Emil, — Örvendetes
tudomásul veszszük Németh Einil urnák abbeli
kijelentését, - hogy czélja a magyar ipar ter
mékeit üzletében terjeszteni és ezzel a külföldi
ipart kiszorítani Sok szerencsét kívánunk ebbeli
szándékához. (Szerk.)
— Eladó egy rövid, jókarban levő zongora,
mérsékelt, jutányos áron. Bővebb értesítést szí
vességből ad a kiadóhivatal.

642/901.

Árverési hirdetmény.
Alólirott felügyelőség részéről közhirré
tétetik, hogy a Veszprémvármegye Som
lyóvásárhely községben levő a tanulmányi
alap, uradalom tulajdonát képező somlyó
vásárhelyi korcsma épület és Vasvármegye
Karakó községben levő karakói korcsma
épület 1902. évi január hó t tői 1904. évi
deczémber hó >tl-ig, a somlyóvásárhelyi
közalap, felügyelőségnél zárt Írásbéli verseny
tárgyalás utján folyó é v i szeptember b ó
18-án d. e. 10 órakor haszonbérbe fog
adatni.
Áz 1 kor. bélyeggel ellátott zárt aján
latokban a beigért évi bérösszeg szám és
betűvel világosan kiírandó és kijelentendő,
hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri,
és azoknak magát aláveti.
Á - somlyóvásárhelyi korcsma épület
bérletére beadandó zárt ajánlathoz 145 kor.,
a karakói korcsma bérletére beadandó zárt
ajánlathoz pedig 40 kor. készpénz, vagy
ezen összegnek megfelelő és elfogadható
állanipapir csatolandó.
y
A beadott ajánlatok * közti szabad vá
lasztási jog, ^ beigért bérösszegre való te
kintet nélkül a nagymélt. vallás és közokt.
m. kir. minisztériumnak tartatik fenn.
A bérleti feltételek az alólirott felügye
lőségnél megtekinthetőkKir.

köz-alap. gazd. f e l ü g y e l ő s é g .

Kis-Czell, 190t.
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Vasárnap, szeptember 1.

Eladó 400 darab birka, levá
g á s r a a l k a l m a s . A b i r k á k meg
tekinthetők a vönöczki h a t á r b a n
ét egy része Kis Pirithen. Venni szándé
kozó* bővebb értesítést nyerhetnek: Dezső
. Lajos birtokj^jJ,JCi^
.
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Érvényes 1901- máj. 1-töl

Bpestk.p. Győr—Fehling—Gráczl vonal

Árverési hirdetmény kivonat

Szombathely—Grácz felé :

Indul : Kis-Czellből:
A Jánoshaza vidéki takarékpénztár vég
rehajtatónak, Cseke Lajos egyh.-hétyei és Személyv. regg. 432 p. [Gyorsv. este 6.31 p
Cseke Elek budapesti lakos végrehajtást Gyorsv. d. e. 11-48 , f
Vegyesv. , 8-49,
szenvedett elleni végrehajtási ügyében a Személyv. d. u. Tl-64 ,
MreferiLkJivetkeztébejLa végrehajtási árve
Győr—Budapest felé.
rés 150 kor. tőke követelés és ennek 1901
l a k a t o s-á r a g y á r a
évi márczius hó 20. napjától járó 6 % ka
Indul: Kis-Czellből:
DEVECSER.
matai 57 kor. 15 fillér perbeli és végrehajtási
már megállapított, valamint jelenlegi 13 kor. Vegyesv. regg. 436 p. Személyv. d. u. 216 p
Ajánlja saját gyártmányú és kitűnőnek el
éjjel 12-24
30 fillér s a még felmerülendő költségek Gyorsv. d. e. 9.43 .
Gyorsv. d. u, 5 27
nek kielégítése végett az 1881. évi 60. t cz.
ismert szállítható és falbarakható
144. § a alapján és a 146. § a értelmében
Kis-Czell-Pápa
a kis czelli kir. jbiróság területén levő a
(S.erd. éa péntek kivételével naponta.)
kis somlyói 424. sz. tjkvben A f 510/b, hrsz.
alatt foglalt ingatlanra 1462 kor. a kis som Indul személyvonat este . . . .
6-55 p
lyói 584- sz. tjkvben A f 627/b. hrsz. alatt
versenyképes, mérsékelt árakon, kedvező
ingatlanra 304 kor., — a kis-somlyói 118.
K i s - C z e l l - Szombathely.
sz. tjkvben A f 169. hrsz. alatt foglalt ingat
fizetési feltételek mellett. — Czement, cze
ÍMtMtea kedden él pénteken k S i l . k . d i k . )
lanból Cseke Eleknek 1/7 ed résznyi. illető
ment lap ok, mennyezet, nád, valódi aszfalt
ségére, illetve az 1881. évi 60. t cz. 156. §-a Indul: Kis-Czellből : j. Érkezik: Kis-Czellbe:
carbolinium, kőszén és
alapján az egész ingatlanra 58 kor., a kis Vegyesv. regg. 616 p. | Vegyesv. d. u. 655 p. tetőfed-lemezek,
somlyói 118. sz. tjkvben A f 484. hrsz. alatt
minden gazdasági czikkek nagy választék
foglalt ingatlanból, ugyanannak 1/7-ed rész ^ .
K i s Czell—Csáktornya.
.
bán a legjutányosabb árakon.
nyi illetőségére illetve az 1881. évi 60. tcz.
Indul:
Kis-Czellből
:
j
Érkezik
:
Kis-Czellbe
:
156. §-a alapján az egész ingatlanra 392 kor.,
Teaeék árjegyzéket kérni.
a kis-somlyói 217. sz. tjkvben A f 627/a. Vegyesv. regg 4-53 p | Személyv. d. e. 907 p.
d. u 205
¡1 Vegyesv. d. u. 1261
hrsz. alatt foglalt ingatlanból Cseke Elek Személyv. este 6-38
j
,
este 814
nek t/3 ad résznyi illetőségére, illetőleg az
1881. évi 60. t.-cz. 156. § a alapján az egész
ingatlanra 304 kor., a kis-somlyói 348. sz.
Kis-Czell—Székesfehérvár.
tjkvben A f 259/13. hrsz, alatt foglalt ingat
lanból Cseke Eleknek 1/14 ed résznyi illető Indul: Kis-Czellből: |. Érkezik : Kis-Czellbe
ségére 54 kor. 11 fillér, a 414/3/4- hrsz. Vegyesv. regg. 4-48 p. I Személyv. d. u. 1-14 p I
alatt foglalt ingatlanból, ugyanannak 1/14 ed Személyv. d. u. 2-20 . I Vegyesv. d. u. 5 10 ,
résznyi illetőségére, az 1SS1. évi 60. t. cz.
156 § a alapján az egész ingatlanra 130
Kis-Czell—Pándorf.
kor., a 414/3/40. hrsz. alatt foglalt ingatlan
ból ugyanannak 1/14-ed résznyi illetőségére Indul : Kis-Czellből : I Érkezik: Kis-Czellbe:
illetve az 1881. évi 60, t. cz. 156. §-a alap Személyv. regg. 610 p. {Személyv. d e . 9-24_p
ján az egész ingatlanra 145. kor. ezennel Vegyesv.
Vegyesv.
megállapított kikiáltási árban elrendeltetik
': Az -árverés megtartására határidőül:,
1901. (ezerkilenczszázegy) évi szeptember
hó 18. (tizennyolezadik) napjának dél
délután a órája
Kis-Somlyó községházához, tűzetik ki.

Weisz Mór

takaréktüzhelyeit

-
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Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10% át, vagyis 146 kor,
20 -fillért, 30 kor. 40 fillért, 5 kor, 80
fillért, 39 korona 20fillért,30 kor. 40 aljért,
5 kor. 11 fillért, 14 korona 50 fillért és 13
koronát bánatpénz fejében a bírói kiküldött
kezéhez letenni.
A vételár és ennek az árverés napja
tói számítandó 5% kamatai 3 egyenlő
részlétben és pedig az elsőt 30 nap alatt,
a masodikat 60 nap alatt, á harmadikat 90
nap alatt le fizetendők.
.
Az árverési feltételek alulirt telek
könyvihatóságnál és Kis-Somlyó községbá
zánál tekinthetők meg. .
Miről az érdekeltek értesíttetnek.
Kis Czelli 1901. évi július hó 4.
A kir. járásbíróság mint teíekkönyvvi
hatóság.

Klein és Spitzer
szarvasmarha kereskedők
KIS-CZELL.

Megvételre ajánlanak a t. uraságoknak é i
| a n . é. gazdaközöuségnek első rendtt k i 
fogástalan minőségű

Erdélyi igás ökröket
versenyképes árakon.
Előjegyzéseket

s levélbeli

megren-

Ideléseket elfogadnak

LÁSZLÓ, kir. aljbiró.

Nyomatott a kiadó .VSroMarty'-lttoyvnyotnda KSS^^^S^ffSltWmB^^^

Síin él Spttur
kereskedők,

1901

Kis-Czell.

