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ták volna; noha az ily próbák sok ezer
íme, mi rámutatunk egy olyan mo
lorint kiadással voltak kapcsolatba. A Máv. mentumra amely nagyban elősegítené a
igazgatósága —- ezt dicséretére mondhát- vasúti balesetek megszüntetését, sőt azt
(Modern rabszolgák.)
Az utóbbi időben sokat hallottunk va Ijuk — sokat tett az emberiélet bizton merjük állítani, .hogy ha ajánlatom meghalsúti
szerencsétlenségekről
és komolyan ságáért s ma is uoos-untalan próbálgat, gatásra talál és az ország összes vonalain
gondolkodóba ejtett az a körülmény, hogy kísérletez s talán niost is van néhány életbe lép, akkor a: vasnti balesetek nálunk
e szerencsétlenségek
mindegyike olyan tisztviselő tanulmány uton a mindentíudó ritkasága számba fognak menni. A megol
dás egyszerű és az államvasutaknak még
volt, hogy csak a jóságos é g különös gond külföldön ; mégis azt kell hangoztatnunk,
csak anyagi áldozatba sem kerül.
hogy
gondoskodása
kevés,
nagyon.
Végre
viselésének köszönhető, hogy sok száz em
is
olyan
balesetek
elkerülését,
melyeket
em
Az államvasutak archívumában bizo
berélet nem esett áldozatul. A sürün is
métlődő
szerencsétlenségek azomban fo beri ész és munka meggátolhat, — joggal nyára mégőrizték a vasúti balesetékre vo
kozottabb módon teszik kötelességünkké, követelheti az államvasutaktól a nagykö natkozó jelentéseket. Nézzük csak azokat
filléreiből szorgosan át, az lesz az eredmény, hogy
hogy a vonatok összeütközése
kisiklása zönség, az a közönség, melynek
az
államvasutakhavonta
milliókat
halmoz azok legnagyobb része a reggeli vagy dél
ellen s szóval a vasúti balesetek elkerü
előtti órákra esik. É s nézzük csak csupán
nak egybe — fölöslegként.
lésére minden lehetőt elkövessünk.
~, .
A balesetben 4- elhaltak, vagy életben olyan tiszviselők -azok, kik huszonnégyórás
Fantázia-telt agyak szüleményeként ki^ maradt hozzátartozóinak üdvösségéhez na Szolgálatuknak utolsó szakát töltik.
legfőkép
sért néha-néha egy-egy találmány, mely a fel j^gyon kevés az az ésetlegeskörülmény, hogy Ez á huszonnégyórás szolgálat
találó szerint minden elképzelhető szeren kártérítést nyújt néki a halálesetért. E z a előidézője a gyakori baleseteknek; Ezt kel
csétlenségnek képes elejét venni, de saj kártérítés sohse fogja pótolni a szülőnek a legsürgősebben beszüntetni és jelenté
nos ez csak a feltaláló
fantáziájában van gyermekét, a . gyermeknek szülőjét; — keny részben meg lesz oldva a balesetek
ig)', mert bizony a gyakorlatban a nagy férjnek
feleségét, — vagy viszont. S ha megszüntetésének nagyon fontos kérdése.
Az ember végre is csak ember, még
találmány játék bábuvá törpül, a minthogy ai&gész
vagyonát ajánlaná fel az állam
az legfeljebb is apró gyermekek játéksze vasút, az életet .ezzel sem tudná vissza ad ha vasutas is. A huszonnégyórás szolgálat
réül szolgálhat s az eredeti czélt meg ni a halottnak, psgig a szerető roko nok nem embernek való, nérh is birja ki. Va
sem közelin. A magyar államvasutak igaz csak ez, egyedül ez kellene, csak ez len lóságban modern rabszolgák a 24 órás vagatósága
méltányos
tevékenységét és ne elég az ő üdvösségének. Avagy talán |-sutasok. Az ember alyás nélkül 24 órán
igyekezetet fejt ki . a szerencsétlenségek kielégíti majd a szerencsétlenül jártakat az keresztül el van valahogyan, de ezt megelkerülésére s nem hisszük; hogy akadt vol a körülmény....hogy az államvasutak- a z - ő szokni nem lehet, mint talán egy rossz ka
na olyan feltaláló, ki a vasúti balesetek szerencsétleségük után fognak a vasúti bal bátot. A napnak harmadik és a negyedik
megszüntetésére csak valamire való eszmé esetek megszüntetésére radikális eszközök negyedében még a legjobb akarat mellett
sem lehet friss', üde az ember; fáradt bável is járt elibük, hogy azt ki ne próbál höz nyujni?!

Ya§ötj szerencsétlenségek.

H f T Á R G Z A . §<
Mozart és Mária Antónina mint jegyesek.
— Amadé, hallod Amadé, hogy leszünk
már? Még sem jösz ki, biz' isten elkésünk. A
császári fogat rögtön itt lesz, hogy bennünket
elvigyen, készen vagy már?
• •' Így kiáltott Bécsben az 1762-ik év napján
egy férfiú abban a korcsmában, melyet abban az
időben .fehér Ökör"-nek neveztek, melynek neve
azonban később a czivilizaczió befolyása alatt
„London városáévá nőtte ki magát.
— Mindjárt, mindjárt, édes atyus — szólt
egy gyermeki hang a mellékszobából, mely a
férfiú fiáé, Mozart Amadé Farkasé volt. — Ezt
az átkozott tentát nem tudom lemosni ujjamról*
pedig tentás kézzel csak nem ..zongoráihatok a
nagy császárné előtt.
^
— Lám, lám, fiam. hányszor mondtam már,
hogy a tollal kell írni, nem az ujjakkal. Szüleid
minden intésére ügyelsz, csak az irás nem akar
sikerülni. Nagyon sietsz, s ha felteszed is magad
ban, hogy tisztességes firkát állitsz elő, csak az
első három sor tűrhető, a többi olyan, mintha
tyukkaparás lenne. Különben mit irtát ?
1

Pedig hányszor figyelmeztettünk én és Svartncr
bácsi, az udvari trombitás, hogy a pennát ne
Üsd egészen a kalamáris fenekére.
— Csak ne haragudjál,.édes atyus! ily ki
áltással ugrott elő egy hat éves fiu a mellék
teremből. Tadom, suk bajod van csúnya Írásom
mal, de majd megváltozom minden esetre. De
megígéred, hogy minden este eldanoljuk az én
kedves nótámat.
— Hisz jól van no, de- aztán betegyen
váltva az emberszó.
A pinczér jelenté, hogy megérkezett a csá
szári kocsi, mely Mozartot, az udvari zenészt s
kis okos fiát a császárt lakba fogja vinni. Apa és
fia ünnepi köntösbe öltözve büszkén lépdeltek le
a rozoga lépcsőn s elhelyezkedtek a kényelmes
kocsiban.
,+ ^..

A két Mozart, apa és fia, belépett. .
Mindnyájuk nagy ijedtségére azonban a
kis Mozart azonnal a császárné ölébe ugrott és
csókolta Őt jobbra-balra. mondta végre
— No, császárné,
oly
szép nőt, mint te vagy, még életemben nem
láttam. ' .•
A telkes fcjcdelemuő megölelte a kis
flut.

— Tehát tetszem neked, Amadé? ~—
— Oly szép vagy, mint az istenség s ugy
szeretlek, mint atyám hegedűjét.
Ennél többet a vallásos és zenéért élő-haló
jgyermek nem, mondhatott.
— No, hanem most — inondá Fcrencz
czászár, <—játszál is a>császárnénak valami szépetÉn majd fordítom neked a kótát.
— Oh, én igen szívesen játszom, hanem a
Mária Terézia, kedves férjével együtt, igen
lapforditás nagyon bajos lesz. Nincs itt Wagcnszerették a zenét, s nem egyszer csináltak ma
scÜ ur, a=t kell elhívatni, az éít a dologho'z.
guknak jó napot azzá', hogy hangversenyt "enA császár Wagenscil után küldött^
deztek. Az uralkodói gondokat egy-egy órára
— Bácsi, — monda — Wagenscil meg
elűzték. Gyakran maga Terézia is énekelt, mint
hogy igen csinos hangja volt. Udvarában a leg jelenésekor a kis művész, — az ön nótáiból fogok
tehetségesebb zenészek voltak összegyűlve. Ma zongorázni, de ne ugorja am át a nehéz h e .
azonban a kis „salsburgi csoda-gycrmck*-cf; a lyckét.
A zenedarab igen jelesen: végződött.
kis Mozartot akartak meghallgatni, ki fiatal gyer
— Kis ember, monda a császár', minden
mekkora daczára már hires muzsikus volt, s kiről,
hat éves korában méltán jósolhatták, hogyha ujjal szépen játszani müvéiZlt d r ha' egy ujja
_ . — .Egy nótát, atyáin, zongorára.
és ugy tudnál játszani, hogy a zongora bclcgycnl
• Nótát? Na hiszen elképzelem azt a fir él, nagy művész Icszen, aminthogy meg is
I födve, csak akkor csodálnának igazán.
' - '
kát, melyet a disznók miatt olvasni sem lehet. történt.
r
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gyadt lesz, szeme álmos, gondolkodáta za
i V a r t és talán a bekövetkezendő pihenésen
a'váson kívül másra nem is tud gondolni
Ilyen állapotba felelőség teljes komolyszolgálatra képtelen az ember és im az
ily állapotú ember intézkedésére van bizva sok száz ember élete.

Kis-Czell, deczember i .

írásban képben és czélja, hogy az olvasó Rezső, Nagy Jenő, Reiszig Edei Sárközy
közönségnek írásban 'és képben bemutassa Aurél, gróf Széchenyi Emil, Tallíán Gyula
aJzokaf . kiknek jelentékeny részük va* abban .dunántúli főispánok, dr. Baán Endre, Maár
a békés harezban, melyet a D. K . E . " a Gyula alispánok, Károlyi Antal Tornay
magyar faj megtartása érdekében .kifejt, és Károly orsz. képviselők. A kötetet 20 remek
hogy felhívja a társadalom figyelmét ama illusztráczíó tarkitja, ezek között felemlítendő
nagy feladatokra, melyeknek megoldását a az ó-gyallaí csillagvizsgáló több képe,
Es most nem marad egyéb hátra, mint .DunántulivKözmüvelődési Egyesület" annyi Szinnyei Merse Pál festménye: A falu alatt,
az, hogy az államvasutak igazgatósága a leg lelkesedéssel és áldozatkészséggel munkálja. a pannonhalmi apátság több sikerült képe,
sürgősebben beszüntesse a huszonnégyórás Hogy a. hazafias vállalat nagyobb kelendő képek a dunántúli hadgyakorlatról, a tatai
szolgálatot. A vasutaknál kétszeresen szük ségnek önvendjen s hogy jövedelmével vár, a magyaróvári kir. gazdasági akadémia.
séges az éber, figyelmes Szolgálat, erre pe gyarapítsa a „D. K . E . " vagyonát, a szer — A kötet ára 2 korona. Megrendelhető a
dig az .átmos ember képtelen. A huszon kesztő jövő évi naptárral és tiszticzimtárral .Dunántúli Közművelődési Egyesület" iro
négyórás szolgálat után 24 órai pihenésnek ís kibővítette a munkát. A díszes kötet, dájában (Budapest. VIII., Kerepesi-ut 43.).
kell következnie ; csak nyerni fog tehát a melyek czímlapját Vajda Zsiga, a jeles festő vagy a z e g y e s ü l e t főpénztárosánál dr. Fe
vasút, ha megfelezi a szolgálat és pihenés művész rajzolta, az irodalmi, művészeti és kete Ignácznál (V., Béla-utcza 3.)
jdejét. S adjon e mellé minden 8-10 nap politikai világnak ama jeleseit mutatja be,
ban egy teljes 24 órás pihenő napot, Ezt kiket a Dunántúl adott a közéletnek s be
méltán megilletik' azok a vasati alkalma mutatja ezenkívül a Dunántúl egyes vidé
zottak, akik az állomáson tsljesitenek szol keit sikerült képekben. Az élet- és jellem
— Az évnek is vége felé járván,
gálatot
rajzok valóságos forrásmunkává teszik e
tisztelettel kérjük helybeli előfizetőinket e
A világ munkásai a munkaórák leszállítá kötetet az irodalom történészek számára; negyedre szóló nyugtáik kiváltására, a
sát követelik minduntalanul. E s ha a társa a szépirodalmi dolgozatok s a szép illusz- vidékieket pedig a hátralékok mielőbbi
dalom valamennyi osztályának munkásai, trácziók pedig kelendő olvasmánya teszik. beküldésére és az előfizetések megújí
tására.
kik minden felelőségtől ment gépies mun A kötetbe írtak: Abonyi Árpád. Ballá Mik
—- Jiymen. Schön Manó dr. kapos
kát végeznek, majdnem mindenütt nyolcz lós, Hajdú Miklós, Igmándi Mihály," dr.
vári ügyvéd, a mult szombaton váltott
Konkoly-Thege'Miklós,
Makai
Emil,
Pakots
órát dolgoznak 24 órás napon, hát az hiszem
jegyet Kaud^iz^JFerencz- kis-czelli macsak méltányos a vasutasok felelőségteljes József. Becses közlemény ezután Berzeviczy gányzó fogadott leányával, a kedves mű
Albert
előadása,
melyet
Bernandino
Luinimunkájoknak I2 órára való leszállítása.
veltségű Katicza kisasszonnyaL.^
_
ről s követeiről tartott az Országos Kép
— A kis-czelli közkórház alapozási
Hízunk az államvasutak igazgatósága
tárban, a mélyet Luinínak a milanói Brera munkálatai Stetka Péter ismert jóhirü
nak nemes gondolkodásban és hisszük, hogy
képtárban őrzött remek képe: Szűz Mária vállalkozó mérnők vezetése mellett seré
egyrészt a nagyközönség élet és vagyon
Jézussal illusztrál: ismertetés a vándorkönyv- nyen folyik, Ha az időjárás nem fog aka
biztonsága, másrészt a saját alkalmazottja
tárakró'l, amely intézménynek hazánkban dályt okozni, akkor a munkálatokat ez
inak az emberi erőt meghaladó munka
év végéig befejezik. A napokban volt al
való meghonositója éppen a „D. K . E . "
felszabadítása czéljából a huszonnégyóráskalmunk meggyőződni, arról a'felületes
továbbá dr. Molnár Gézától .Milyen zenét és vétkes könnyelműséggel készült slend
szolgálatot a legrövidebb idő alatt beszün
hallgassunk ?" Arczképpel és életrajzzal be rián munkáról, melylyel a kis-czelli köz
tetni lógja.
mutattatnak e kötetben a „D. K . E . " meg kórházat építették drága pénzen.
teremtője és első első elnöke Széli Kálmán,
— Iparos Ifjak Önképzőköre. A kis-czelli
az egyesület mostani lelkes vezetői Palla iparos ifjak, egy alakítandó .Őnképzfi-kör* léte
sítése végett a mult vasárnap élénk, látogatott
viczini Ede őrgróf é s Rákosi Jenő, továbbá gyűlést tartottak a .Korona*-szállodában. A gyű
Vaszari herczegprimás, Walassits Gyula kul lésen egyhangúlag Tóth Antal szabó-mestert vá
(Dunántúli KözmUv. naptár az 1 9 0 2 . évre.)
lasztottak meg elnöknek. Tudósítónk szerint a
tuszminiszter, Berzeviczy Albert, Fehér Ipoly gyűlésen zajos jelenetek ís fordultak elő, mit -a
Az ország egyik leerfagyobb kultur pannonhalmi főapát, Antal Gábor dunánrali jelenvolt kereskedő-segédek provokáltak azzal,
egyletének a Pallaviczini Ede őrgróf elnök ev. ref. Gyurátz Ferencz dunántúli ág. ev. hogy az alakítandó Önképző-kör. czime : .Keres
lete alatt működő „Dunántúli Közművelő püspökT Vészi József, Szalay Imre, Porzsolt kedő és Iparos Ifjak Önképzö-köre" legyen. A
többség ezrettenezte~ MT a magunk "TészéröTTgi-"
dési Egy esület • nek 10 evés' femiáirása\aT- Kálmán a , D . K . E.*-nek 10 év óta főtrtV zat adunk az iparos ifjaknak, fik vannak több
kalmából díszes irodalmi vállalat jelent {meg kára, dr. Fekete Ignácz, báró Fejérváry ségben, fik indították meg a mozgalmat, így illő,
hogy az újkor .Iparos Ujak Önképző-köre* cziaz egyesület titkára dr. Fodor Oszkár szer Imre, Fenyvessy Ferencz, gróf Laszbcrg met kapjon. Esetleg lehetne: „Iparos és Keres-,
kedő Ifjak Önképzfi-köre* czimen létrehozni.
kesztésében, A vállalat czíme: A Dunántúl
±
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A Dunántúl írásban és képben.

A kis fiu ügyességével bámulatra ragadta
Antónia, te jó és részvétteljes vagy
az uralkodót és nejét A legnehezebb és leg ilyen nő kellene „nekem egykor. Tudod mit?
gyorsabban pergő darabokat oly könnyűséggel Elveszlek.
zongorázta, mintha előre betanulta volna.
A kis herczegnő egy gyermek egész ártat
Mikor a mulatság elvégzfidött, bejöttek a lanságával és örömével futott a nagy uralkodóterembe Mária Antónia és Karolina kísherczeg- nohoz :
;
nők. Karon fogták anyjuk intésérc a kis Out s
— Anyáin, anyám, hallod, Mozart eí'akar
vezetgették szobáról-szobára. Megmutogatták neki venni, az szép dolog lesz.
minden ékest, szépet, ami csak a királyi lakban
— Nos, — válaszolá mosologva a császár,
volt.
— á fiúnak nincs rossz ízlése s nem megvetendő
Mikor a megszemlélést megunták, játszani férj lesz számodra, ha korával halad együtt mű
kezdtek. Bújósdit játszottak. Azonban nagy sze vészete. Hozd be csak vőlegényedet.
rencsétlenség történt, mely legalább egy időre
A két gyermek karöltve jelent meg a csá
megakasztá a játék kerekét. A szerencsétlenség
szárné előtt. . _—az -/olt, ami ugyan máson is megesik gyermek
— Mond csak, Amadé, miért akarod éppen
korában, hogy Mozart egyik fóherczegnő által
üldöztetve a tükörsima padlón, melyhez otthon Tónit s nem Linát, hisz az is éppen oly jó
leány?
• .
nem szokott, elcsúszott és orrára bukott.
— Mialatt Karolina herczegnfi a szégyenpir'.ól égett, hogy e dolog miatta történt, a fiu
elébe állt s nevetést erőltetve gúnyolódott, Mána TvnTŐnta ^odalépve fblcmelé a padlóról és
piczí zsebkendőjével letörölvén könnyeit, minden
ékcsszólásat előszedte, ..mivel egy társát vigasz
taló gyermek bir.
Gagyogó szemekkel nézett Mozart a'bajos
1 canykafa s nagy komolyan monda:

— Hja. jó császárném, az a Karolina nem
kell nekem nőül. O volt oka, hogy elestem és
incgütettcm magamat. Aztán ott hagyott és ki
nevetett. Dc Antónia jó s mivel jó szive van el
is veszem.
\ — Ez szép tőled, de ha nőül akarod venni,
oly szép ruhád legyen mind egy főherczegnek.
A kis fiu szomorúan suté le szemét s
így szólt:

Az nekem~hföcs. atyám nem adhat, mert
a hegedű nem hoz be annyit. Szegény vagyok s
'Antóniának igy kell hozzám jönni.
—- Azt bajosan teszi meg, monda a csá
szárné, kérdezd csak meg l
Mozart hevesen futott a gondolataiba el
mélyedt kis herczegnőhöz s kérdezé :
\
— Ügy-e, eljösz igy is hozzám ?
—' Természetcsen, — volt a válasz; hozzád
és senki máshoz.
Á császárné nevetett s clküldé a kicsinye
ket, hogy tovább játszanak.
Következő reggelen udvari fogat hajtott*
ujfa a .íehér ökör* felé, s abból egy. császári
kamarás lépett ki. Olyan ruhát hozott a kis Mo
zartnak, milyen csak fóherczeget illet meg, E
díszruhában aztán (a kastélyba ment, ahol kis
menyasszonyának bemutatták. Széles zranyhimzésckkcl teli ruhát, selyemharisnyát, csattoscsizmát viselt, hóna alatt, háromszögű kalapja és
oldalán kardja volt.
Mikor megnőtt, más gondolata lett. Nagy
művész vált belőle, megnősült s özvegyének |rományai között megtalálták a császárnénál tett
látogatását ábrázoló olajfestményt, mely a csá
szárné parancsára készült.

Kis-Czell, i£<y.
— Vádalá h e l y e z é s . A szombathelyi
kir.törvényszék vádtanáesa, mult szombaton
tartott tanács ülésén a vagyonbukott kisczelli takarékpénztar ö s s z e s igazgatósági
tagjait vétkes bukásért, mig Riedt Károly
volt főkönyvelőt csalárd bukásért vádalá
helyezte, i t t említjük meg egyúttal, hogy
a kir.--wtorvényszék dr. Géfin Lajos kisczeli o vos, mint a vb. kis-czelli takarék
pénztár igazgatósági tagja ellen a v b .
takarékpénztár-jogutóda által indított 20000
koronás követelési ügyben a további vizs
gálatot beszüntette. .
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Vasárnap, deczémber i .

jól teszi, ha bundába megy a tárgyalásra. Mi
ugy tudjuk, hogy a kis-czeUi szolgabiróság, irodaáltalány és tüttés czimen 120 irtot kap a nemes
vármegyétől. Ebből az összegből 2 szobát fütteni
és az összes iroda-szereket beszerezni, bizony
nem igen tellik. Talán jó volna, ha a .főszolga
bíró ur, ezt tudomására hozná a nemes várme
gyének.
.
,

és R. polgártársunk, azt a drága kézi táskát,
összes tartalmával együtt 65, mond:- hatvanöt
krajezárért vette meg. A várost az árverésen
Rozeuheim elöljáró képiselte.
Aszfalt betyárok. A főszolgabíró . ur
figyelmét felhívjuk a kis-czelli aszfalt betyárokra
a k i t esténkint 8 órától kezdve a Kossuth Lajos
•utczát egész a vasút állomásig ellepik. Ez illő
ben magános nőnek az utczán végig menni éppen
nem tanácsos, mert az aszfalt betyárok léptennyomon kísérik s különféle trágár szavakat sug
dosnak fűiébe, esetleg hangosan utánnuk kiálta
nak. A mult héten egy vasúti altiszti volt "kény
telen egy szegény nőt a védelmébe venni, ki a
vasútra igyekezett, de az aszfalt betyárok útját
állták. Hasonló jelenetek napirenden vannak a
Kossuth Lajos-utczában és a vasúti állomás
előtt téren. Ajánlatos volna az aszfalt betyárokat
egy kis móresre tanítani.

— Támadás egy bir'ó ellen. A legutóbb
lefolyt követválasztás óta Sipkovics Károly szer
gényi lakos állandóan üldözi testvérét, ^Sipkovics
László szergényi birót, amiért ez Maróthy László
dr.-ra szavazott.. Ahol csak alkalom volt reá,
gúnyolta emiatt, sőt megveressél fenyegette. Á
múltkor Mitgyar-Gencsen támadta meg a birót,
akit jóbarátai mentették mega biztos niegveréstöl.A
• — K e g y e l e m a dijnokoknak.Említet héten szerdán este a szergényi korcsmában üldögélt
tük már lapunkban, hogy az igazságügy egyedül Sipkovics László bíró. amikor hirtelen
miniszter közel 1500 dijnoknak az elbo feltárult az ajtó és azon botokkal felfegyverkezve
csátását rendelte el uj évre. JJgy látszik belépett Verrasztó János és Sipkovics Károly s
minden szóváltás nélkül mégtámadták Sipkovics
— Garázda oláhezigányok. Nemes-Magasiaz igazságügy minisztériumban még is Lászlót s botokkal súlyosan-.fiiverték. A korcs ból irja levelezőnk, hogy ott a napokban három
megondolták a dolgot s némi . humani máros végre közbelépett, de ekkor meg fejszét oláhezigány Valóságos vandáiizmust vitt véghez a
tást yegyitenek a ridegség közé. Erre fogott Slpkovits Károly testvérére és csak nagy mezőkön. Fiatal fákat vágtak le és a vetéseket
enged következtetni legalább az igazság nehezen lehetett tőle elvenni. Végre is a bíró legeltették végig a mezőkön és tipratták agyon.
ügyminiszternek ama legutóbbi rendelete, elmenekült a korcsmából lakására, de még ott A lakosság végre tömegesen ment k i a mezőre
sem volt nyugsága, mert támadói után na men a garázda ezigányók üldözésére, mit ezek idejeamely rendeletben a dijnokok, ez állami tek és a saját házából is menekülnie kellett korén észrevéve, lovaikra ültek és elvágtattak.
igavonó páriák m. kir, állami életet már Az ügyet feljelentik a büntető bíróságnak.
Két czigány asszonyt azonban sikerült közülük
czius l - i g meghosszabbította. Tehát nem
elfogni, kikét bekísértek a községházához és az
időközben értesített magyar-genesi csendőrség
—
Betörők
garázdálkodása.
Szerdán
virra
a zordon télben dobják k i őket a nagy
vett pártfogás alá. A csendőrség á czigány aszdóra
betörők
garázdálkodtak
Kis
Czellben
Éjfél
világűrbe, hanem hogy egy kis poézis is
szonyokat megmotozta, náluk egy női aranyórát
legyen benne, á fák rügyezésekor és az után 2—3 óra között feltörték Heimler Ignácz taláit. Ezután a ezigányók hátrahagyott kocsijait
füszertr,ereskedő üzletét_ és ' ott kiürítették a kézi
ibolya fakadásakor mehetnek koplalni.
pénztár tartatmát, melyben mindössze 5—6 ko kutatta ki a csendőrség. Á kocsikban végszámra
rona érczpénz-volt, magukhoz vettek egy csomó talállak vásznat és egyébb színes kelméket. A
— Felolvasás. A .Jánosházai Társaskör' szivart is már, miközben a bolt mellett alvó csa czigány asszonyoknál talált női aranyóra Gál
ifjúsága a szívességből közreműködő urakkal f.
Lajos jákfai lakos tulajdona, hol nemrég betörést
évi deczémber .havának első napján, & .Társaskör tád" "észrevette a betörést, lármát' ütöttek és a követtek el s több ékszert loptak. A megugrott
betörők
elszaladtak.
Innét
a
betörők
a
Rózsa
helyiségeiben felolvass estélyt tart. Műsor: 1.
czigányokat a csendőrség erősen keresi, dé eddig
Felolvasás. Tartja: Főtiszt. Törzsök Vilmos ur. féle Kossuth Lajos-utczai vegyeskcreskedésnél még nem akadtak reájuk. Érdekes, hogy a meg
2. ,Vermes bucsudala" (a saeckingi trombitásból). próbáltak szerencsét Szerencséjük azonban itt motozott, czigány asszonyoknál a csendőrség két
Magyar dalok Hegedűn előadja: Kemény Simon sem volt, mert a vasútról jövő alkalmazottak olyan tolvaj-kulcsot is tálát, amelyekkel bármelynr-.—8r . A magyar hölgyekhez* (Vörösmarty.) megzavarták munkájukban és innét is tovább ajtózárát, minden nehézség nélkül kilehet nyittam.
Szavalja: Essó Andor ur. 4. ,A czilinder* (Jaqes állottak. A Rózsa-féle üzlet ajtaját is feltörték,
Normand.) Előadja: Bévárdy Gyula ur. 5. Qartett. de bemenni az Üzletbe nem volt már idejük, kény .<;._. — Tolvajlás Házi Samu nagyar-gencsi la
Éneklik: Gyármathy János, Horváth Ferencz, telenek voltak tovább menni. A betörőket ugy kos HőrTig"~Samu tulajdonát kepezö téglából lasKemény Simon és Törzsök Vilmos urak. Kezdete látszik még á kettős balszerencse sem riasztotta sac.skár néhány darabot el-ellopogatott. -Folyó
meg és harmad ízben feltörték Tóth Antal sZaeste féhiyolcz órakor.
bó-mesternek a kirakatját. I t t a kirakat ablakon hó 20-an azomban rajt vesztett, mert a lopáson
megcsípték és átadták a csendőrségnek'
— A vármegyei restauratió. A vármegyei át hatolt be az egyik tolvaj, mig a másik kint
tisztújítás most a legfontosabb dolog széles Ma az üzlet előttt, az utczán állott őrt és áz ablakon
— Tűzvész. Síraonyiban -folyó hó 24-én
gyarországon. A korteskedések megindultak már át á társa által kiadott kész férfiruhákat /vette éjjeli 2 órakor^— a nagy viharban — Remport
mindenütt. Vasvármegye deczémber hó 19-én áL Itt is~ rajta vesztettek," mert -Heimler füszer- Ferencz pajtája kig/tlladt és a tüz néhány fjercz
választja meg tisztviselőit. A vármegyénél egyike kereskedő fia. Stern helybeli fi.ikkcrossal a náluk alatt annyira elterjedt, hogy a faluban egy
n legfontosabb állásnak a főjegyzői állás- betol történt betörés után -a- betörők keresésére indult egész házsor 'lángban állott. — A mentésről
tése. Ez állásra Vasmegyében az egyedüli komoly- és épp akkor értek Tóth Antal üzlete eleVmilpcLragy viharban — szó sem lehetett. A kár meg
jelölt : Jánossy Gábor árvaszéki ülnök. Ez ügyben a betörők megrakodva ruhával futásnak eredtek. haladja az 13000 koronát. A csendőrség a nyo
deczémber hó 2-án, holnap, .hétfőn, nagyszabású Heimler és Stern üldözőbe vették * a berörőket, mozást megindította és kiderült, hogy a gyújtó-.'
értekezlet lesz Szombathelyeit, A Jánossy Gábor kik azonban a náluk volt ruhákat egy mellény gátast Kis_ Sándor siinonyi lákós gondatlansága
jelöltségét támogató megyebizottsági tagok a és egy nadrág kivételével eldobták és futással
holnap tartandó értekezletre az alábbi felhívást menekültek üldözőik elől a ne'mcs-dömölki te okozta. Ugyanis, midőn becsípett állapotban .ha
bocsátották: k i : Vasvármegye törvéiiyhatós<igi mető felé A betörők által eldobált ruhákat az zafelé botorkált, Remport Ferencz: házánál éktele.nül_eikez.dett_lánnázni,- mire az éjjeli őrök rend-;" bizottságának M. V tagjaihoz ! A decz. l ^ n far-"üldözők összeszedték, bezörgettek Tóth szabó re akarták szorítani. Eközben' Rem"pórt^pajtá-„
tandó bizottsági "tisztújító közgyűlésen betöltendő mesterhez és a ruhákat átadták. Az ellopott ja már kigyulladt, mialatt Kis már- kereket
lesz a főjegyzői állás is. Nagyfontosságú kérdés mellény és nadrág értéke körülbelül 30 korona. Oldott.
\
"
•
garázdálkodást
az, hogy kit emeljen a törvényhatóság bizalma Sajátságos, hogy a betörők
— Dukasz és Goldberger szombathelyi jóa főjegyzői székbe, melynek szerencsés betöltése Tóthéknál senki sem vette észre, daczára annak,
tanonezok hirnevü. divatáru czégnek lapunk mai számában
lényegesen hozzájárul a vármegyei adminisztrá- hogy. a bolthelyiséget a segédek
czió eredményes működéséhez. A főjegyző a szobájától csak""egy üvegajtó' választja el. A be- tálálható hirdetésére" felhívjuk olvasóink gígyel-j.^-vármegye tolla, a vármegye legfontosabb hatá törők_ezután Fuchsz Dávid kereskedőnél próbál mét.
rozatainak fogalmazója, feliratainak szerkesztője, tak szerencsét Nemcs-Dömölkön, de itt sem volt
— Állampénz a megyéknek. Az 1902. évi
több
szerencséjük,
innét
is
nenekülniek
kellett.
szóyaj a főjegyzői állás oly férfiút kivan, aki
költégvetés - 522 437 korona póthitclt kér a várközigazgatási képzettsége mellett egyformán ren A csendőrség erősen nyomozza a vakmerő betö megyék^közigasgatási, árva- és gyámhatósági-ki
delkezik a szó és toll felett. Mindig kiváló súlyt rőket s már másnap, szerdán délelőtt letartózta adásainak fedezésér, A póthitclt részben a vár
helyezett a törvényhatósági bízottság ezen állás tott egy fiatal oláhezigány legényt, kit a betö megyei alkalmazottak fizetésemelésére fordítják.
betöltésénél arra, hogy ezen tulajdonságok a fő résben részesnek vél. Ami értesülésünk szerint a Ez összegből az alispánok és főorvosok uti áta
jegyző személyében meglegyenek. Ezen szem betörők valószínű oláhezigányok voltak, kik az lányát vármegyék t őrületének és népességének,
pontok és egyedül a törvényhatóság érdekeinek éjjel ' / j l órakor Szombathely felől érkező vo valamint járási számának figyelembevátelévcl álmérlegelése vezetik akkor, , mikor igaz lelkese nattal jöttek Kis-Czellbe és erősen bevolt a fe lamsegélés utján 12O0, 1400 és 1600 koronára,
déssel tömörülnek Jánossy- Gábor árvszéki ül jük kötözve és pólálva nagy kendővel, A hir sze a.főszolgabiró és járásorvos'uti átalányát ország
nök főjegyzői jelöltség körül, arra kérvén a m. rint egyik egy magas, csontos, mig a másik egy szerte 100O. illetőleg 5oo koronér és a főszol
t. bizottsági tag urat, hogy nagybecsű szavaza alacsony vézna kinézésű volt.
gabírói iroda és irodabérátalányt 500 koronára
tával jelöltünk zászlóját biadaira segíteni és t.
-emelik feL
"'—
é. decz, hó 2-án. a közgyűlés napján d. é. 9
— Árverés a vasúton. Az utasok által á
órakor Szombathelyek, a .Szabária"-szálló nagy vasúti kupékban visszahagyott ruhanemüek, bo
termében ez ügyben tartandó értekzleten megje tok, esernyők stb. tárgyaknak az árverése szer
lenni méltóztassék. d á n v o l t a kís-czelli állomáson. Az árverésen
számosan vettek részt és nem egy esetben ka—
Erzsébet bál. Mint halljuk a kis-czelli czagtató jelenetek fordultak elő az árverésre
izr. Erzsébet-nőegylet erősen készül már a far kerülő tárgyak elómutatása és az árak kikiáltása
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
sangon megtartandó nőegyleti bálra. Ez Ügyben alkalmával. Diskrét női ruha darabok, melyek
már értekezlet is volt, Weisz Kálmánné úrnő között számtalanszor egy egy .testegyenesítő prés' séget, hogy a téli idényre nagy raktárt
elnöklete alatt. Jó lesz sietni hölgyeim, mert a (magyarul: „mieder") is fordul elő, az árverező tartok: s z á r a z
tűzifából,
ajkai,,
férfi világot hangos kaczajra fakasztja és külön
jövő évi farsang ugyia igen rövid lesz.
féle megjegyzésekkel kíséri természetesen. A w i e s i , k ő f l a c k i és p o r o s z k ő s z e 
— Karvadászat A,kis-czelli vadásztársula| szerdai árverésen á többek között eladásra került n e k b ő l és a legjutányosahb napi árakon
a mult pénteken tartott ' hajtóvadászatot, amely e g y n ó i bársony kézi táska is. E piros bársony bocsátom forgalomba.
alkalómmal teritékre került 105-nyul és 49 fogoly. kézi táska a sok pipere szeren kívül egy drága
A vadászat befejeztével vacsorára a „Korona"- tárgyat is tartalmazott. Egy egész felső szájpad
^~ T i s z t e l e t t e l
lást alabástrom fehérségű gyöngysor fogakkal.
száltodába jöttek össze a vadászok.
(.Tulajdonosnője, bizonyára fájdalmas könnyeket
— Hideg hivatal. Akik rrostanában a kis- huttatott érte, mikor édes álom után, tudtára 1
czelli szolgabírói, kivataiban megfordultak, egybe ébredt az őt ért nagy csapásnak.) K gyöngyfogKis-Czell.
hangzókig azt vallják, hogy ott valóságos szibé sorért bizonyára kikeltett fizetni vagj-Wto«oná!L (6-20)
riai hidegség uralkodik s akinek ott vau dolga,
r

?

Tűzifa- és kőszéneladás.

Altstadtsr József

Kis-Czell, 1901.

Vasárnap, deczember t.
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Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. Hogy mindazok, kik- az^iSSö. évi X X I X .
t. cz 1 6 . és^J7 SS ai alapján ide értve e
g oknak az 1889 évi X)C<VI1I. t. ez. 5 és
6. § aiban és az 1S91. évi X V I . t. cz. 15. § a
6. pontja alapján eszközölt bejegyzések vayy
az 18S6. é v i X X I X t. cz. 22. g a alapján
történt t o r l é i k érvénytelenségét kimutatják
e végből törlési keresetűket hat hónap alatt
vagyis 1902. április 1 ső napjáig bezárólag
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be,
mert az ezen megnem hosszabitható záros
határidő eltelte után indított törlési, kereset
annak a harmadik személynek, a kis idő
közben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hát
rányára nem szolgálhat.

2. Hogy mindazok, kik az 1886. évi
X X I X . t. cz. 16. és 18. §-ainak eseteiben
Csak RÉTHY-félét fogadjunk e l ! ideértve az utóbbi §-nak 1889. évi X X X V I I I
t. cz. 5. és 6. § aiban foglalt kiegészítéseit
tulajdonjogának
A valódi p e m e t e f ü-czukorka kék jís a tényleges birtokos
I bejegyzése ellenében ellentmondással élni
papír-dobozokban kapható > m i n d e n kívánnak, Írásbeli ellentmondásukat hat hó
nap alatt, vagyis az 1902. évi április hó
d o b o z o n a készitö 1 RÉTHY BÉLA I I ső napjáig bezárólag a telekkönyvi ható
sághoz benyújtsák, mert ezen meg nem
aláir-ása olvasható. Eltérő készít hosszabitható záros határidő letelte titán
ellentmondásuk többé figyelembe vétetni
; —:
mények, m i n t hamisítványok v i s z - ttem fog;
—
3. Hogy-mindazok, kik a telekkönyv
szautasitandók.
átalakítása tárgyában tett intézkedések által,
nem küiönben azok, akik az 1. és 2. pont
ban körülirt eseteken kívül, az 1892. évi
X X I X . t. cz. szerinti eljárás és az ennek
299571901. tk.
folyamán történt bejegyzések által nyert
nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban
sértve vélik, ide értve azokat is, kik a tu
lajdonjog arányának az 1S89. évi X X X V I I I .
Tokorcs község telekkönyvvé, némely t. cz. 16. § a alapján történt bejegyzésit
közös ingatlanok felosztása következtében, I sérelmesnek találják, e tekintetben felszórészlegesen átalakíttatott és ezzel egyidejűleg ilamlásukat tartalmazó kérvényükét a telek
azokra az ingatlanokra nézve, melyre az j könyvi hatósághoz hat hónap alatt vagyis
1886. évi X X I X . az 1889. évi X X X V I I I . és : 1902 é v i április hó első n a p j á i g nyújtsák
1891. évi X V I . t. czikkek a tényleges birto be, mert ezen meg nem hosszabítható
átalakikos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, záros határidő elmulta után, az
az 1S92. évi X X I X . t. czikkbenszabálvo/ott ; táskor közbejött tévesbevezetésből származó
eijárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések he bárminemű igényeket jó hiszemü harmadik
lyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott. személyek irányában többé n e m - é r v é n y e

Hirdetmény.

Nagy m e g l e p e t é s e k ! ! !

"fgt'

Q

:

sithetik, az emiitett bejegyzéseket pedig
csak a törvény rendes utján és csak az
időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett
harmadik személyek jogainak sérelme nél
kül támadják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek,
akik a hitelesitő bizottságnak eredeti okira
tokat adtak át, hogy amennyibén azokhoz/' "
egyszersmind egyszerű másolatokat is csa
toltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak
az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál
átvehetik.
Kelt Kis Czellben, a kir. járásbíróság,
mint tkvi hatóságnál 1901. évi okt. hó 28.
LÁSZLÓ, kir. aljbíró.
-
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pálinka (sósborszesz).
gyógyszerosz
tóié,
használatban a -leghatáso
sabb. Feltétlen tisztasága kö
vetkeztében ugy külső, mint
belsd használatra mindenekelőtt, legjobban alkalmas,
különösen is a most. annyira
kedvelt gyúró-módszerre
(massage). Kitűnő sikerrel
használtatik-köszvény, csúz, "meghűlések ellen,
bénulások, ficzamóknil, "gyulladás- és kelésnél, to
vábbá a fejbír erősítésére, valamint a száj tisz
títására ; belsőleg gyomor-görcs, rosszullét, fej
fájás, stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turis
táknak, lcvéihordóknak' s általán sokat gyalog
lóknak nélkülözhetetlen. Valódi csak a mellékelt
védjegygycl. Egy üveg 30 fill., I és 2 kor. Kap
ható Kis-Czellbcn t Hagy_ Gyula ur füszerkereskedésében. egyáltalán ott, hol plakátok a fent
védjegygyei láthatók, valanint közvetlen :

VÉRTES L. Sas-gyógysz. Lógóson.

Bámulatos olcsó árak!!!
1

Meglepő ár.!
120

cm.

széles

Cheviot
Méter ára 66 kr.

Bámulatos !
Occasió i
Meglepő ár!
Meglepetés ! * • ' Occasió!. .
Occasió!
05
cm. széles
78 cm. 120 cm. széles
Mosó blouse,
Fekete {iszta
Divatos
mosó ruha
tenis-flanell
posztó
bársony
selyem brokát
biaisse selymek
selyem
jő mosható
minden színben
Méter ára 75 kr. Méter ara 88 kr.
Méter
ára
85
kr^
Méter ára 75 kr.
Méter ára 90 kr.
Méter__ára_60 kr.
t

* Nagy karácsonyi vásár

" Keklam ár!
Homespun kelme
120 cm. széles
Méter ára 68 kr.

x

deczember 1-töl deczember 24-ig. -

DUKASZ * GOLDBERGER
Karácsonyi ár !
Kamgarn kelme
120 cm. széles
Méter ára 65 kr.

• '"

Szenzáczió L
Sehotíich
kamgarn kelme
legszebb színekben
Méter ára 65 kr.

d.iT7"a,t4xvi.-ia.á,za,

Szombathely.

Leszállított ár!
Verseny nélkül!
Leszállított ár!
Damaszt
115 cm. széles
Szövött parkot
Kávés abrosz
Creppe kelme
szintartós
minden színben
Méter ára 35 kr. Méter ára 29 kr.
Frt. 430.

£stf~ N a g y

Reklám ár!
Krepp kamgarn
120 cm. széles
Méter ára 55 kr.

Leszállított ár!
Leszállított ár!. . Reklam^ár!
Leszállított ár! Legjobb minőségű
Damaszt
Brüsszeli
kávés készlet Franczia delaír
színtartó
szőnyeg
kretton
fi személyes Méter ára 48 kr.
"/» nagyságban
Méter ára 26 kr. " Frt. 12.—
Frt. 1.70.

maradék^ladás szövetekbea és selymekben:!I? ~»M

Nyomatott a kiadó ,Vörösmarty«-könyvnyotnda és hírlapkiadó vállalat gyorssajtóján D;vecserben, 1901.

