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lemi és anyagi restét illetS minden küldemények. Névte l en 

levelek figyelembe nem véte tnek . 

A tőke erősbüfése több bajnak kút
forrása, mint általában hiszik. A tőke erős-
bülésével fejlőd.k a" íjyári ipar, mely a 
kézmivest károsítja, -sőt cxisztencziáját . is 
fenyegeti. Az ekképpen nyomorba kergetett 
kézmives, menekülendő a véginsé.gtől, eddig 
a gyárakban keresett alkalmazást. Keresete 
itt jelentékényen kisebb ugyan, mint azelőtt 
volt, de legalább valahogy mégélhetett belőle. 

Ám most a viszonyok megváltoztak; 
a tőke is gyengült, a vállalkozási kedv 
megcsappant, a gyárak megszorították az 
üzemet, egy. része egészen beadta derekát. 
Az építő ipar csak nyög — munkája úgy
szólván egészen elfogyott. A munkáskéz 
henyélni, a gyomor koplalni kénytelen. Az 
okokat- ezúttal firtatni nem ki várijuk, csak 
a tényleges helyzettel akarunk számolni. 

E czélból első sorban szükséges volna, 
a magyar munkások nyomorát ecsetelni; 
Rákellene mutatni arra a rémitő állapotra, 
hogy sok ezer munkás, kik eddig napról 
napra silány munkabérekből tengették éle 
töket,- megfosztatott egyedüli jövedelmi 
forrástáól, a mindennapi keresettől. A mun
kátlan munkás helyzete kétségbeejtő. A 
szegénységnek, is van büszkesége, ezt az 
ínségbe jutott munkás porig kénytelen alázni, 

ha családostul éhen nem akar elveszni. 
Könyöradöroányokra van szorulva, holott 
dolgozni tud és szeret, egészséges, jóravaló. 

Szó sincs róla, a jobbmódtt, a munká
sénál több jövedelemmel biró középosztály 
is érzékenyen szenved a mostoha viszonyok 
alatt. Sok, gyakran temérdek gonddal kell 
megküzdenie és saját exisztencziájának fen 
tertásáélT _K:üzö^én,~hém "jut ideje misok 
bajával foglalkozni. A társadalom még sení 
felejti el a szegényekét és különösen télvíz 
idején megkönyörül az emberek szive és 
segítik gyámoltalan felebarátjaikat. 

Csakhogy ez a segítség — mint már 
emiitettük — lealacsonyítja a munkás ön 
érzetét. Az ép és egészséges munkás kol
dulni nem akar. — j 

Mit csinálnak tehát a munkások ? Mun
kát követelnek. Nem kelt nekik ingyen 
kenyér. S minthogy a társadalomhoz a 
mostani viszonyok, közt hiába fordulnának 
ilyen követeléssel, - fordulnak az államhoz, 
illetőleg annak képviselőjéhez, az ország
gyűléshez. Az állam hála Istennek, a rossz 
viszonyok daczára sem vesztette el konzo-
lidác/ióját és igy csak az állam segíthet. 

Kérvényükben tárgyilagosan tárják fel 
helyzetüket és segítséget kérnek. Nagyobb 
nyomaték ~ kedvéért"" fenyegetnek is. Ne 
vegyük ezt tőlük rossz néven. A kétségbe
esés nem tanult illemtant; avizBefuló nem 

használ udvariassági frázisokat, ha ságit-
ségért kiállt. Konstatáljuk csak, hogy a 
fenyegetés helyén való nem volt. Mert a 
mérvadó körök mindent megtesznek, ami 
a lehetőség határán belül esik, hogy hazánk 
drága és értékes munkaanyagát megmentsék 
a vég bukástól. 

A kormány már megindította a mun
kások? segélyezésére irányuló áTfcziót/~Nágy~ 
arányú munkák rendelésével támogatja az 
ipart és munkát juttat a munkátlanoknak. 
Ez akczióuak sikere nem fog elmaradni. A 
kölcsönös bizalom erősbödni fog, minthogy 
kétségtelen, hogy a kormány kezdeménye 
zésével a magánosok vállalkozási kedvét is 
fokozni fogja. _ - -

Látszik, hogy a kormány nem siklik 
el gondtalanul a munkások szükségleteinek 
kielégítése elől. Távol akarja tőlük tartani 
az Ínséget, hogy ne legyenek kénytelenek 
koldulni, kivándorolni vágy ami még- bor
zasztóbb : rossz útra térni. f. . 

Amilyen dicséretes ez az akczió, olyan 
biztos, hogy a munkások kérvényében- kü
lönösen e 6 y pont érdemel a legnagyobb 
mértékben figyelmet és végrehajtást. Ez a 
pont a kercsztülviendő akczió sürgősségére 
vonatkozik. Szükség törvényt bont; bontja 
azt" a: nálunk törvénynyé "vált megrögzött 
szokást is, hogy az aktavándorlás hosszú 
utjában bujkáljon a legjobb ügy. 

TÁRCZA. i< 
Két hős. 

%-^rMiksa és András gyermekkoruk óta kenye
res pajtások'valának. Együtt jártak az elemi is
kolába, a gimnáziumba és most mindketten azzal 
a lfirrel jöttek haza, hogy az érettségi vizsgát jó 
eredménynyel tették le. Ennek .-következtében 

'atyáik cz egyszer mélyebben nyúllak a |>énzlár-
czaba s annyit adtak a fiuknak, hogy négy hétre 
tervezett kirándulást tehettek Erdély bérezi ibe, 
hogy ,a könyv- és iskolaportól okozott megeről
tetést alaposan kiheverhessék Könnyű cs vidám 
sziwel vonultak ki Isten szép világába és nem 
egy vig diákcsínyt követtek el, amint ezt ilyen 
fiatal emberektől még nem igen lehet rossz 
néven venni. Emellett az elsó nyolez nap alatt 
nyájasan mosolygott reájuk nap uram s csak ma 
vonult kissé vissza a felhők közé, valószínűleg 
csak azért, mert Falb ur időjóslása - mára esőt 
jelzett. A két fiatal turista tegnap egy kies hegy
falu korcsmájába szálltak és ma déiutan tovább 
haladtak a hegyek közé egy kis egyedül aló 
korcsma felé, melyről .híresztelték, hogy ott ki
tűnő bort lehet kapni. Jó pohár bor kezdő jogá
szoknak mindig kedves. Az ut kissé barátságta
lan volt ugyan, de amikor megérkeztek a: korcs
mába, csakhamar tapasztalták, hogy odalenn a 

faluban nem hazudtak a bort. illetőleg s András 
még azonkívül fel is fedezne, hogy a korcsmáros 
leáiíya fiatal emberek szivét könnyen lángra 
lobbanhatja. Csakhamar a korcsmában időző 
parasztokkal jó barátságot kötöttek és élénken 
beszélgettek velők, ami közben bizony megesett, 
hogy olyasmit mondtak, ami a valósággal nem 
mindig tartott lépést. 

Ám a parasztok sem voltak éppen olyan 
ostobák, mint a két remény teljes jogászjelölt 
hitte ; s ha emezek hazudtak, amazok meg reájuk 
dupláztak. Így az egyik rémséges gyilkossági 
históriákat mesélt el, melyek a korcsma közvet
len közelében történtek. Csak tizennégy nappal 
ezelőtt egy álarezos rabló megtámadott egy gaz
dag románt és teljesen kirabolta. Igen, éjnek 
idején nagyon veszélyes innen a faluba menni. 

„Hát nem keresték a rablót?* — kérdé 
Miksa, kinek borzongott a háta. 
~. ' ^Ej, dehogy nem', füllentett a paraszt; ,a 
nagy dühben bizonyosan agyonütötte volna a nép, 
de nem csípték meg. És i°y még mindigélhet.' 

A két turista, kik előbb még lunczegtek 
titokban sajnálták, hogy ezt az utat megtették. 
Miksa hasmenésre szólította fel pajtását, mig 
András még nem akart elválni a korcsmáros leá-. 

. nyától. Tehát maradtak még és tovább ittak. 
| Hirtelen gyanús neszt hallottak künn.- Megijedve 
j nézett ki Miksa az ablakon s jelentette, hogy 
.iszonyatosan esik az cső. 

" .Annál jobb", Örvendezett titokban András, 
van legalább okomV hogy egyelőre itt marad
hassak. Az eső ugy se fog soká tartani, 

Dc már éjjel volt s még mindig esett az 
eső. András mind szcrelmesebb lett s folyton to
vább iddogált. Miksa már alkudozott a korcs-
márossal, nem-e éjjeíezhctnének a korcsmában. 
Sajnos.,, ez idegenek elszállásolására, nem volt 
berendezve. De amikor Miksa unszolta pajtását, 
hogy nár hazatérjenek, tíz óra elmúlt, ez kine
vette Őt Nagyon jól tetszik neki itt s ha Miksa 
ivem akar várni, siessen élpte. Ez volt az első 
nézeteltérés közöttük. „Igen, tfcJtt ülsz és csapod 
a szelet", mormogta Miksa, „én meg egyedül 
barangoljak haza a veszélyes uton. Nos, ma, 
ebben a kutya rossz időben csak nem lesz az 

Í erdőben rabló ' Ezzel felkelt. Még mindig remélte 
' ugyan, hogy András vele tart. De András nyu
godtan ülve maradt s Miksának tényleg egyedül 
kellett elmenni. Felgyűrte kabátja gallérját s fü
työrészve indult útnak. Körülbelül negyedóráig 
gyalogolt, amikor egyszerre megállt. Mögötte 

'léptek közeledtek. Nyomban eszébe jutottak a 
I hallott rém Históriák. Most már határozottabban 
I hallotta a lépéseket. Ha rabló közelednék ? Mit 
I kezdjen, mit tegyen ? Ijedtségében az árokba 
I ugrott v- /meghuzódott és visszafojtotta léleg
zetét. Csípőjén felül vízben guggolt ugyan, 

I — dc egyelőre legalább biztonságban érezte 
I magát . . . 
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A tél nyomorával beköszöntött, itt van 
meztelen való-ágában. A poros akták ér 
zckenységéiöl hiába várunk segítséget. A 
gyakorlati* élet pararcsolólag követeli, hogy 
segíteni kell gyorsan, haladéktalanul! 

Kiskereskedelem a vidéken. 
Még a mull század derekán elhanya

golt társadalmi életünk megmaradt a 
nicgyeiség, a táblabíróság körében, nemzet-
gazdászattal fölöttébb sohasem törődtünk, 
anyagi érdekeink emelése nem igen ment 
tovább az őseink által ránk hagyományo
zott ekénél , a kereskedelem pangott, hi
telre ugyan nem volt szükség, mert for
galmunk sem volt; vasutaink, gőzhajóink 
nem voltak, alig tudtunk valamit a külföld 
előtneneteiről, vivmányniról. 

A nyugoti szomszédos államok hala
dásával azonban hazánknak is lépést 
kellett tartania, nehogy közöttük elmerül
jön, amitől erős nemzeti érzésünk, a 
szabadság szeretete megóvott. Kerestük 
az eszközöket, melyekkel a kulturasfoko-
zott igényeit kielégíthetjük. Akkor még 

' szépén^hözött - a föfdmivelés. Mégis segít
ségül kellett hívni a kereskedelmet, később 
az ipart is. A hatvanas évek végén hatalmas 
lendületet vett kereskedelmünk és néhány 
év alatt pótoltuk az évszázadok óta mu-

• lasztottakat. 

Kereskedelmünk rohamosan fejlődött, 
izmosodott. Igy ment ez, leszámítva ama 
rövid megszakítást, melyet a hírhedt 
1873-iki bécsi „krach' idézett elő, egészen 
a legutóbbi évek ig , amikor — ha nem 
is éppeu v isszaesés — de a rohamos 
haladást gátló gazdasági viszonyok stag1 

náczióra kárhoztatták. 
• • ^A nagykereskedelem, habár az is 
súlyos vesz teségek árán, a nehéz időket 
mégis kifogja állani. Am a kiskereskede
lem a viszonyok romboló hatását érzi 
Oly súlyosan sínyli meg a gazdasági vál
ságot, hogy kénytelen-kelletlen keresnie 

..kell. a segí tséget , hogy ép kéz-láb mász
hasson ki a bajból. 

András időközben megbánta már, 'hogy b.i 
ratját magára hagyta, annál inkább, mert most 
neki egyedül kell a veszélyes utat megtenni 
Nehéz szívvel búcsúzott el a korcsmáros leány 
tói s remélte, hogy pajtá-át még utoléihcti. Már 
is azt hitte, hogy előtte halad. Sietett. Dc~ ime, 
mi ez? Az előtte haladó hirtelen elrejtőzik az 
ut oldalán. Nem lehet lehat- Miksa Olyasvalaki 
talán, aki éjjel egyedül jaró utasok életére tör ? 
8 mert Andrásnak épp annyi bátorsága volt mint 
Miksának, hamarosan elhatározta, hogy a szemközt 
levő árokba vesse magát, de amellett— a mennyire 
lehet folyton szemmel tartsa az ellenséget. . . 

Közben szakadatlanul zuhogott az eső. 
.Aha*, gondolta Miksa, .az reám akar tör

ni", amikor észrevette, hogy a „rabló* a másik 
oldalon eltűnt. .Csak csendesen*. És András 
nagy ijedtségére megállapíthatta, hogy az ellen
ség még mindig áldozatára leselkedik. 

„Bárcsak Miksával mentem volna*, töpren
kedett magában. Most csak negyed tizenkettőt 
ütött a falu toronyórája Idáig hallatszott. Hogyan 
fog elmúlni ez a; éjjel : Ilyen lassan még i mat-
hcmalikai órák sem multak cl az iskolában. Eiry 
óra felé szerencsésen elállt az eső. Sőt a hold 
is utat tört magának s barátságosan megvilágí
totta a' nedves földet. Félénken kikukucskált 
Miksa, épr«-n akkor, midőn András is körültekintett. 
„AlkozuU, nem enged?* gondolta mindkettő * 

A kiskereskedelem e mellett kevésbbé 
számíthat az állítni támogatásúm. Állami 
segélyt aljg/ várhat, törvényhozói intéz
kedések — a dolog természete szerint — 
csak aránylag keveset használhatnak neki. 
A fogyasztási szövetkezetek megszünte
tése, a házalás eltiltása például csak eny
hítheti-a bajt, gyökeres javulást azonban 
nem'igen nyújthat. Azonkívül a törvény 
nem vehet tekintetbe, specziális viszonyo
kat, pedig éppen a specziális viszonyok 
kellő méltatással kell a kiskereskedelmet 
erósbiteiii. 

Ebből következik, hogy a kiskeres
kedőnek önmagának kell helyzetének 
javításáról gondoskodnia. A szövetkezés
ben nincs részére áldás, mint az már sok 
esetben bebizonyult. Azonban szakérte
lemmel, körültekintéssel, vigyázattal, min
denekelőtt pedig a viszonyok helye,s mér
legelésével sokat segíthet magán. A vidéki 
kiskereskedőnek ki kell bővítenie mű
ködési körét, oly czikkeket kell tartania, 
melyek helységében és környékén kelen
dőek és melyeket eddig nem tartott. Ha 
kezdetben csak kis mennyiségekben is 
vásárolja e czikkeket, csakhamar meg fog 
győződni, melyek kelendőek, melyeket 
kell újból, esetleg nagyobb mennyiségben 
megrendelnie. Rendkívül sok olyan czikk 
van, melyeket a vidéki kiskereskedő eddig 
nem tart, melyek azonban szép haszont 
hozhatnak neki Természetesen ugy általá
ban nem lehet megmondani,.,melyek ezek, 
mert minden vidéken más természetű a 
s z i l ' s é g l e t ; azért, a kiskereskedő, aki a 
környék viszonyait legjobban ismeri, maga 
tudja, mily czikkekkel teheti meg a 
kísérletet. 

Ez a tanács nagyon megszívlelendő 
s óhajtandó, hogy vidéki kiskereskedőink 
kövessék. Persze, akin nem fog a tanács, 
nehéz annak segíteni. 

Az illető' czikkek bevásárlásánál é s 
elárusitásánál azonban szigorú, mégmásit-
hatlau elve legyen a vidéki kiskereskedő
nek, hogy a czikkeket mindig készpénzen 
szerezze be és hitelt ne nyújtson. Mert 

csak olcsó, jó í e l e n d ő s é g ü czikkeket 
árusíthatván, az egyes czikkeknél elért 
haszon csak csekély és nem birja ki a 
hitelbe való bevásárlás több költségeit , sem 
a hitelre való eladásnál . általánosságban 
mindenkor beálló vesz teségeket . 

Gondoskodnia kell arról is, hogy az 
illető c/ikkek mindenkor készleten legye
itek s rövid, idő múlva csodálkozni fog, 
hány uj vevőre tett szert é s kis üzlete 
mennyire javul. 

Habár tagadhatlan, hogy hazánk kis
kereskedelme az általános haladásból ki
vette a maga részét, mégis sajnálattal 
kell konstatálni, hogy ez a rész semmi 
arányban nem- álLsein a nagykereskede-
delem, sem az ipar haladásával. A kis
kereskedelem általános fejlődését csak 
minden egyes kiskereskedő buzgóságától 
várhatjuk, amire a megélhetési ösztön is 
kell, hogy vezesse őket. 

megint visszahúzódtak az árokba. Ez többször 
ismétlődött - E melleit halálos félelmet állottak ki 
Mindegyikük haza kívánta magát az anyja mellé. 

De végre hajnalodott, végre felkelt a nap 
cs megvilágította a két hőst aranyos sugaraival 

.Tc vagy az, Miksa?" 
• .Te vagy az, András?".-. 

.És én nyugtalankodtam, hogy egyedül 
meutél el és —* 

„Oh, ne beszélj ostobaságokat! Kölcsönösen 
féllünk egymástól.* 

„Ugy — gondolod ? — nos, akkor csak
ugyan igy lesz. De tényleg nagyon rettenetes 
volt a helyzet t" 

Nem kell 1c Írnom, milyen volt a két hős kül
seje; piszkosan, átázva érkeztek végre a falusikorcs
mába és a következmény —: borzasztó nátha volt. 

Miksa és András, a kenyeres pajtások, rég 
kiheverték ezt a kis bajt. Ma mindkettő előkelő 
jogász s ha maguk között vannak, jó Izücn ne
vetvek a megesett kalandon. 

De ha idegenek vannak jelen, hallhatod 
óket, milyen hévvel beszélnek arról az éjjelrő'. 
amikor az erdélyi hegyi korcsmából hazatérve, 
öt rabló megtámadta őket s ók oly hősicsen 
védekeztdk minden fegyver hiján, hogy két rabló 
ott a helyszinén összerogyott, a többiek pedig 
elrémülve megfutamodtak.' Ezért nevezik őket 
városszerte a .két hős*-nek. 

H Í R E K . 

— Hírlapunk politikai lap. A „Kis-
Czell és Vidéke," amely már"három, év 

| ótaszolgálja Kemenesal ja közönségének 
érdekeit, mint független szókimondó tár
sadalmi lap, rövid idő múlva átalakuláson 
megy keresztül. Üj év után, valószínű 
még január hó folyamán politikai lap 
lesz. A „Kis-Czell és Vidéke* a 48-as 
és függetlenségi Kossuth-párt elveit fogja 
követni s mint ilyen, Vasvármegyében 
az egyedüli számbavehető ellenzéki 
lap lesz.. 

— A megyei tisztujitáshoz. A megyebízott-
sá-gi -tagok hétfői szombathelyi értekezlete nem 
várt meglepetéssel végződött a főjegyzői állást 
iíleiőlcg. A vármegye nagy többsége a főjegyzői 
állásraJanossy Gábort óhajtotta. Jánossy azonban 
nagy meglepetésre visszalépett, a „felsőbb körök" 
egyenes kívánságára. Az értekezleten alispánnak 
jelölték: Bezerédy helyettes alispánt. A főjegyzői 
állásra két pályázó van: Herbst Géza kőszegi 
főbíró és Mesterházy Gedeon sárvári szolgabíró. 
Ez ügyben Kis-Czellben csütörtökön a kis-czelli 
járás törvényhatósági bizottság tagjai szintén 
gyűlést tartottak a városházánál, melyen mintegy 
30-an "vettek részt. A hétfői szombathelyi érte
kezlettől külön állóan még elhatározták, hogy az 
egyik megüresedett árvaszék: ülnöki állásra: Nagy 
János o.-asszonyfai birtokost jelölik. A kis-czelli 
főszolgabírói állásra: Jakab Bódog jelenlegi fő
bírót, a szolgabírói állásra: Szabó Péter 
szolgabírót. Elhatározta még az értekezlet, hogy 
a szombathelyi főszolgabírói állásra: Szakonyi 
István vármegyei lll-ad oszt aljegyző jelöltségét . 
támogatja. 

" — Gyory Elek dr. jelöltsége. Emiitetttik 
már lapunkban, hogy Gyóry Elek dr. volt orszá-
gor-képviserónket es a legutóbbi képviselőválasz
tás alkalmával függetlenségi jelöltünket, a gyomai 
kartiletben léptették fel 48-as Kossuth-párti prog
rammal. Gyóry Elek a mult héten tett körutat a 
gyomai kerületben, hol nagy lelkesedéssel fogad
ták. Megválasztását, mely holnap lesz, mint la
punknak C.yoniárol jelentik, biztosra veszik. 

Gyóry ellenjelöltje a néppárti Szendrei Gerrson. 
— Olvasókör alakult a napokban Nemes-

Dömölkön Berecz Gábor ev. segéd lelkész buz-
gólkodása folytán. Az uj Olvasókör a mult héten 
tartott alakuló közgyűlésén megválasztotta tiszti 
karát is. Elnökké megválasztották: Berecz Gábort 
Pénztárossá: Saller Józsefet. Jegyzőül: Kiss 
Ferencz nyng. tanítót. 

— Halálozás. Súlyos csapás érte Mód Lé
nárdot, simpnyi község közszeretetben és köz-
becsUlésben részesülő evang. lelkészét. Neje, 
szül. Hajas Terézia unió, hosszas betegeskedés 
után. a mult vasárnap 43 éves korában elhunyt. 
A megboldogult it férjén kivtjl négy .árvája gyá
szolja. Temetése kedden ment végbe 
és a vidék közönségének óriási részvétele] mellett! 
A temetésen Kis-Czellből is sokan vettet részt. 
Ott voltak: Dr. Porkoláb Mihály és neje, Szabó 
Péter és neje; Várallyai Pál stb. Mesteriből: 
Bárdossy Imre családjával, Pottyondy Pál Szcut-
Mártonból és még számosan a vidékről. A 
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nál Varga Gyula vönöczki ev. esperes mondott 
megható gyászbeszédet az elhunyt felett, mig: a 
sírnál Bojtos János nemes-magasi-i lelkész bú
csúztatta el övéitől, könnyeket megindító beszé
dével az élte delén elhunyt urnöt. A jelenvolt 
gyászoló közönség mélyen meghatva távozott u 
sírkertből. Az elhunyt családja az alábbi gyász
jelentést adta ki ez alkalommal; Alulírottak ugy 
a maguk, valamint az összes rokonság nevében 

- fájdalommal jelentik a szeretett hitves, édes 
anya, testvér és rokonnak Mód Lénárdné szül. 
Hajas Teréziának, folyó évi deczember hó 1-én 
reggeli 5*/. órakor, élete 43-ik és boldog házas
ságának 23-ik évében, hosszas betegség után 
történt csendes elhunytát. A megboldogult földi 
maradványai folyó évi deczember hó 3-án dél
után 3 órakor fognak az ág. hitv. evang. egyház 
szertartása szerint a vas-simonnyi-i temetőben 
örök nyugalomra, tétetni. Vns-Simonyi, Í901. 
deczember 1-én. Áldás és béke hamvaira! Mód 
Lénárd, az elhunyt szerető hitvese. Mód Gyula, 
Mód Aranka, Mód Aladár, Mód Jolán, az elhunyt 
szerető gyermekei. Fekete Károlyné szül. Hajas 
Jolán, az elhunyt testvére. 

— A kis-czelli mult heti betörőkről ez 
ideig még semmi hir, teljesen nyomuk veszett. 
A csendőrség szorgalmasan folytatja a nyomo
zást máig azonban még nincs eredménye fáradt
ságunknak. 

— Aszfalt járda létesítése végett fog a 
városi tanács legközelebb tárgyalásokba bocsát
kozni. Az utczák műszaki felmérését már befe
jezte a mult héten a város által erre megbízott 
mérnök: Stetka Péter. 

— Tánczmulatság. A pápai kereskedelmi 
ifjúság saját otthonának felállítása javára folyó 
hó 14-én Pápán u ,Griff"-szálloda nagy termé
ben zártkörű tánczmulatságot rendez, Belépti 
díj személyenkint 2 korona, családjegy 5 korona. 

— Elcsípett betörd Vasárnap Simonyibau 
bucsu volt. Búcsúkor ncrá szokás szomorkodni, 
hanem kiki mcgkeresi'azon észközt, mely kedély-
hangulatát a jókedv fokára hangolja. Kis János 
lanitóéknál pl- a jó bo.-, meg a pecsenye mellett 
még a zene is lelkesítette a szép számú vendég
séget. ,Szörnycn bántotta cz egy szegény fclső-
cnri próletár-koszorüs kebelét, ki a bucsu alkal
mával Siuionyiban volt megtelepedve. Ebből a 
vendégségből szeretl^yo'na A is a részét kivenni, 
ámde Ünneplő köntöse' nem lévén, bemutatkozni 
nememért, hanem csak ugy suudám-bundám bc-

. cuszott a kamarába, hol a bor és élelmiszer 
állott, az égő lámpánál körülnézett és a helyzet
tel hamarosan megbarátkozva sötétbe gyakorolta 
az összeadást Feltor.e a kamrában levő szekrény 
ajtaját és onnan azt gondolják, hogy talán egy 
czipót emelt el ? — oh dchjgy, annál sokkal 
nemesebb ízlést tauusitott. Hlsó sorban egy lábas 
pecsenyét, aztán pedig kránit, a finom vajas 
kráflikat válogatta ki az összehalmozott süte
mények közül és rakta kötényébe, hogy pedig 
a luculusi lakoma.teljes legyen, még mint egy 
20 fürt szőlőt is elpakkolt. De óh fátum I Midőn 
munkáját bevégezve már-már a kamarától is vá
lásra gondólt, a bormester borért ment és a 
kamarában gyanús neszt hallva, gyufát gyújtott 
és fölíndözte a hívatlan vendéget Egy pár marasz
taló kézintéssel aztán leültette és hírt adott a 
házi gazdának, aki egy kicsit bosszús volt, hogy 
a vendégszeretetett ily szokatlan módon akarta 
élvezni s midőn látta, hogy az ipsze nagyon fél, 
felkcrestelte a faluban tarlózkdó csendőröket és 
felkérte őket. hogy kisérnék éji szállásra a félénk 
embert, mit azok lekötelező szívességgel meg is 
tettek. — Jó izü derültséget keltett a helyszínen 
egyik vendég tréfája, ki mig a csendőrökre vára
koztak, tréfásan kínálgatta kraflival a betörőt; ki 
végre kijiive angyali türelméből, indulatosan szólt 
oda a kinálgatónak : Ugyan ne buzcriljon enge
met az ur! 

— Pincze feltörés. Hiába, a sághegyi bor 
csak jó bor és annyira csábítja kellemes zamat
jával a borkedvelőket, hogy akiknek pénzük nincs 
rá, ötön is megszerzik. Ilyen formán gondolkod
hattak azok az egyének is, kikja mult csütörtökön 
virradóra, Kocsis. József sági lakos helybeli pin-
czéjét feltörték s — összes — mintegy 100 literre 
való borát ellopták. Az eset fel van jelentve és 
a csendőrség nyomoz. (Nem hisszük, hogy ezt a 

• bort -éhgyott orra igyák meg, hát csak várjuk, 
hogy most meg hoMan halljuk a hírt, mely egy 
kövér kocza eltűnéséről fog bennünket értesíteni. 

— Elvi jelentősége határozat. A magyar 
kir. minisztertanács konkrét esetből kifolyólag 
kimondotta, hogy évi bér mellett alkalmazott 
uradalmi bognár bérkövetelésének elbírálása az 
1876. „évi X m . t. 115—116. §§-ai értelmében a 
közigazgatási hatóság hatásköréhe tartozik. —• 
Benzinmotoros cséplőgépekkel minden megszorí
tás nélkül lehet a községekben csépelni, mert 
nem tűzveszélyesek, • - - > — >--• 

— Alapos értesültség. A vármegye hivatalos 
főorganuma.'a rendesen jól értesült (?) , Vasvár-
niegye# hétfői számában szórói-szóra ezt irja. 
Tüz Kis-Csellben. Lcmport Ferencz kis-czelli lakos 
pajtájában tüz ütött ki s a pajtájával együtt 
elégett egy istálló és egy lakóház is, összesen' 
4000 korona értékben. A tüz Lcmport Eercncz 
tizennégy esztendős Sándor fiának gondatlanságá
ból eredt, ki a pajtában pipázva, az égőcgyujtót 
a szalma közé dobta. No, mi hál' Istennek nem 
hozhattunk hirt a kis-czelli .tűzesetről azon oknál 
fogva, mert nem volt" 

— Eladó 16 kötet teljesen jókarban' levő, 
igen keveset használt Pallas nagy L-xikona. ju
tányos, mérsékelt áron. Czim a kiadóhivatalban. 

— Országos vásárunk -estitörtökön megle
hetős élénk látogatottságnak örvendett, minden
nek daczára forgalom tekintetében jóval mögötte 
maraThr-legutóbbi országos vásárunknak. 

. — Budapest fejlődése, özékesfóvárosunk 
haladása valóban rohamos, melyhez hozzájárul 
egyes hazafias kereskedő áldozatkészsége, láthat
juk, ezt ha betekintünk a Népszínházzal szemben 
levő palotáha/hol a néző elé mesés látni való 
tárul. Egy áruház, ahol minden, mi az embernek 
szükséges, kapható. Csodálatos ügyességgel van 
itt felhalmozva a modern kereskedelem és ipar 
majdnem összes terméke. Van itt ezipö, ruha, 
vászon, fehérnemű, szőnyeg, divat-, diszmű-, já
ték-áruk, könyvek és más ezer meg ezerfele 
tátgy^csemege., ezukorkák, sót még egy külön 
buffet is, ahol a vásárlók magukat fel is frissít
hetik. Ajánljnk-t. olvasóinknak, hogy Budapestre 
való utazások alkalmával el ne mulasszák ezen 
ujonmui-teJjesen-vtídakitoU és megnagyobbított 
.Párisi Nagy Áruházat" Kerepesi-ut 38: meglá
togatni, a honnan megelégedéssel és felejthetet 
len jó benyomással^ távozik minden látogató. Kí
vánatra képes nagy árjegyzéket mindenkinek 
ngyen és bérmentve küld e világhírű áruház. 

Eri i f ie ladási h i r d e t m é n y . 
Nagy-Kamond község képviselőtestü-

letének 6|1901. kgy. sz. határozatából 
kifolyólag közzé tétetik; miszerint Nagy-
Kamond község határában (az úgynevezett 
jegyzői erdő) 0 magyar bold területen levő 
tölgyfa, mely szersaútufának igen alkalmas, 
zárt ajánlat utján eladatni fog. 

Ajánlatok 400 korona bánatpénz be
küldése mellett ';. 

1. é v i deczember hó 28-áig 
Nagy-Kamond község elöjáróságához be
küldendők. 

Árverési feltételek a körjegyzői irodá
ban Kertán, a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

-Üagy-Kamondon, 1901>nov. 24. 
Winkle Ferencz, Piros János, 

köijegyeö . küMégi birő. 

Házhelyek eladása. 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 

Összes levelezőinket nagyobb szorgalomra 
kérjük. 

\R. K Helybe*. Azt kérdi ön, van-e tudo
másunk a legújabb terv szerinti hírlapalapilásról? 
Ig^n van. Mi azonban legkevésbbé tanunk tőle 
A józanul gondolkodó független po'garság pá!-
c/.at tört már annak az urnák ez irányban) erő
szakoskodása felett és keresztül látnak nagyon 
is a szitán. Ami sikerült a felsőbbeknek annak 
idején Graczávat és lapjával, az nem fog sikerühá 
most, még a legnagyobb erőszakoskodás mellett 
sem. Bennünket nem tart a hatalom. Mi függet
lenek vagyunk felfelé és lefelé egyaránt és a 
független gondolkozású polgárság, amely tudja 
minő értéke van eg*y független szókimondó és 
senkitől nem függő sajtó-orgánumnak. minő e lap. 
is, az mellettünk is marad továbbra is Három 
év leforgása alatt elégszer megmutattuk már kik 
vagyunk. Mi nem alkuszunk meg a hatalommal, 
mi nem szegődünk senki uszály Hordozójává, mi 
nem ismerjük a talpnyalást, mi nem írunk sen
kiről _émelygŐs izü közleményeket, mi a közérde
ket képviseljük s nem mást Az uj lapalapitásnál 
a terv különben ez: Megölni ezt a szókimondó 
lapot s mikor sikerült a megfojtása. akkor be
szüntetik az ujat is, hogy ,a szombathelyi köz
ponti polyp karjai köze "jusson ismét "minden 
hirdetés. Ez a tervük és nem más, amely azonj 
ban hajótörést fog szenvedni. 

1 T T I L T - T É E . 
(E rovatban közöltekért Felidőssaget nem vállal a szerk ) 

N y i l a t k o z a t . 
A „Kis-Czell és Vidéke" mult vasárnapi 

szamának hirrovatá'ban a .Támadás egy biró 
ellen* személyemet ugy állítja., hogy én a bírót 
a követválasztás után minden alkalommal üldö
zöm, én tehát ezt a vádat határozottan vissza
utasítom, mert én a bírót, mint állítva van 
Magyar-Gencsen,- sem szóval, sem tettel nem 
bántottam, de igeii mások, de csak szóval meg
támadtak ugy, hogy azt csak egy olyan ember 
tudja magán hagyni, mint ó, aki sohasem tudja 
mit cselekszik. 

De az sem áll, hogy a szergényi korcsmá
ban midőn én másodmagammal bementem, ó 
egyedül lett volna és mi minden'szóváltás nélkül 
megtámadtuk, nem, de igen leültünk velük egy 
asztalhoz 8 ott a beszéd folyamán, ö ki nem 
értve semmit, mégis mindent nagy hanggal bizo
nyítgatni kezdett, mire én-csak annyit mondtam: 
nem érted te ezt. hallgass, eredj haza, ezután 
igaz kilett a korcsmából kisérve.-., de nem meg
verve. A lakásara is elmentek, de nem éh, hanem 
az a két ember, aki kivitte, de nem tízért, hogy 
hántsák, hanem hogy megmondják neki, hogy 
itt nem támadói, hanem vedoi'-vultak, ezt állítom. 

Mert ha ki nem viszik, olyan embert mint ő, ki 
soha sem tudja és nem tudta kinek mit mond 
boros emberek között, könnyen nagy botrányt 
csinált volna. 

Szergény, 1901. deczember 5. . 
Tisztelettel: 

Sipkovits Károly. 

Eladó 12 h á z h e l y §> g > -
->j K I S - C Z E L L B E N . 

Venni szándékozók bővebb értesítést 
nyernek a tulajdonos , 

Huchthausea Frigyasaél, 
1—3 Kis-Czell. 

Tűzifa- és kőszéneladás. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy a téli idényre nagy raktárt 
tartok: s z á r a z tűz i fából , a jka i , 
wiesr, kőf lachi és porosz k ő s z e 
nekből és a legjutányosabb napi árakon 
bocsátom forgalomba. 

Tisztelettel . — 

Altst&dter József 
(8—20)' K i s - C z e l l . 

Szőilőoltványok 
szokványminőségben. 

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban faj
tisztán, teljes jótállással. 

E l ö k e r i t é s 
Gicditschia csemeték és magvak. 

U r a d a l m a k n a k , községeknek három 
évi törlesztésre i s a d a t i k . 

óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény növény. 
Ez áz "egyedüli, melyből ol/-örökös kerítés ne
velhető pár év alatt, rendkívül csekély kiadás
sal, melyen nemhogy ember, de semmiféle ál
lat, még az apró nyulak sem hatolhatnak at. 
Minden rendeléshez rajzokkal ellátott,ültetési és 
kérdési utasítás niellékeltetik/Eicr csemete elég 
200 méterre. Ara 6 frt •-. ' 
»\. • i - i öriiUi j'-tod-ílmel bixnj«ÍM ToltinAl 
1 / l V V O V U I U i U A i d l u 4 í l l m n „ „többi időben rendkí- . 
»81 elterjedt. , * 
Színes fényiiyomatu fóárjegyzék Ingyen és bér
mentve küldetik minden rendelési- kötelezettség 
nélkül. Az árjegyzéken kívül még egy" olyan., 
könyvet kap ezzel, ki art czimérc ingyen és bér
mentve küldeni kéri. mert nincsen az a ház, 
vágy család, ahol annak tartalmat haszonra ne 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy 
szegén)' családnál egyaránt. Igy még azoknak ís 
igen ércekében áll, kU rendelni semmit nem 
akarnak, mert benne számos oly közlemények 
foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy szolgál a-
tot tesznek.- Czim: ' . ^ *'•• 

Érmelleki első szöilöaItvany-telep. Nagy G á b o r 
(Ö-2Ü) Nagy-Kagya, u. p. Székelyhíd. 
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Csak BÉTHY-félét fogadjunk e l l 

A valódi pemetefű-czukor k a kék 

papírdobozokban kapható a m i n d e n 

d o b o z o n a készítő: RÉTHY BÉLA 

aláírása olvasható. Eltérő készít

mények, m i n t hamisítványok vísz-

szautasítandók. 4— 

2995/1901. tk. 

Hirdetmény. 
Tokorcs község telekkönyvvé, némely 

közös ingatlanok felosztása következtében, 
részlegesen átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, melyre az 
1886. évi X X I X . az 18S9. évi XXXVIII . és 

" 1891. évi XVI . t. czikkek a tényleges birto
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, 
az 1892. évi X X I X . F. czikkben szabályozott 
eljárás-a 1 telekjegyzőkönyvi bejegyzések he
lyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal á felhívással tétetik közzé: 
1. Hogy mindazok, kik az 1SS6. évi X X I X . 
t. cz 16. és 17 §§ ai alapján ide értve, e 
§ oknak az 1889 évi XXXVIII . t. cz. 5 és 
6. § aib.in és az 1891 évi XVI. t. cz. 15. § a 
6. pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy 
az 18S6. évi X X I X . t. c/. 22. g a alapján 
történt törlések 'érvénytelenségét kimutatják 
e. végből törlési keresétiiket'hat hónap alatt 
vagyis 1902. április 1 só napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 

I mert az ezen megnem hosszabitható záros: 
1 határidő eltelte után indított törlési kereset-
annak a harmadik személynek, a kis idő-l 

j közben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hát- j 
^irányára nem szolgálhat. 

I / ^_2. Hogy mindazok, kik az 1886. évi 1 
XXÍX. L cz. 16. és 18. §-ainak eseteiben 
ideértve az utóbbi §-nak 1889. évi XXXVIII . 
t. cz. 5. és 6. § aibán foglalt kiegészítéseit 
is a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzése ellenében ellentmondással élni 
kivannak, írásbeli ellentmondásukat hat hó
nap alatt, vagyis az 1902. évi április hó 
1 ső napjáig bezárólag a telekkönyvi ható 
sághoz benyújtsák, mert ezen meg nem 
hosszabithatő záros határidő letelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe vétetni 
nem fog. „ 

3. Hogy mindazok, kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nem küiönben azok, akik áz 1. és 2. pont
ban körülirt eseteken kivül, az 1892. évi 
X X I X . t. cz. szerinti eljárás és az ennek 
folyamán történt bejegyzések által nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban 
sértve vélik, ide értve azokat is, kik a tu
lajdonjog arányának az 1889. évi X X X V I I I . 
t. cz. 16. § a alapján történt bejegyzését 
sérelmesnek találják, e tekintetben felszó
lamlásukat tartalmazó kérvényüket a telek 
könyvi hatósághoz hat hónap alatt vagyis 
1902 évi április hó első napjáig nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabitható 
záros határidő elmulta után, az átalakí
táskor közbejött tévesbevezetésből származó 
bárminemű igényeket jó hiszemü harmadik 
személyek irányában többé nem érvénye 

sithetik, az emiitett bejegyzéseket pedig 
csak a törvény1 rendes utján és csak az 
időközben nyilvánkönyvi jogokat_ szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nél
kül támadják meg;- . 

Egyúttal figyelmeztetnek'azok a felek, 
akik'a hitelesítő bizottságnak eredeti okira 
tokát adtak át, hogy amennyiben 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. aljbiró. 
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pálinka (sósborszesz) 

Vértes " V * 
használatban a leghatáso
sabb. Feltdilent'isztasága kö
vetkeztében ugy külső, mint 
belső használatra mindenek
előtt legjobban alkalmas, 
különösen is a most annyira 
kedvelt gyűrő-módszerre 

(massage). Kitliuő sikerrel 
használtatik köszvény, csúz, .meghűlések ellen, 
bénulások, ficzanioknál, gyulladás- és kelésnél, to
vábbá a fejbőr erősítésére, valamint a száj tisẑ -
Utasára; belsőleg gyomor-görcs, rosszullét, fej
fájás, stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turis
táknak, levélhordókuak s általán sokat gyalog
lóknak nélkülözhetetlen. Valódi csak a mellékelt 
védjegygyei. Eiy üveg 30 fill., I_és 2 kor. Kap
ható Kis-Czellben: Hagy Gyula ur füszerkerss-
kedssébon, egyáltalán ott, hol plakátok á fent 
vécíjegygyel láthatok, valanlnt közvetlen : 

VÉRTES L. Sas-gyógysz. Lúgoson. 
Nagy meglepetések!!! Ta» © Bámulatos olcsó árak!!! 

Meglepő ár 1 
120 cm. széles 

Cheviot 
Méter ára 66 kr. 

Bámulatos ! 

78 cm. 
ienis-flanell 
j ó . mosható 

Méter ára 75 kr. 

Meglepetés ! 
Mosó blouse 

bársony 
Méter ára 75 kr. 

Occasió! 
Fekete tiszta 

selyem brokát 
Méter ára 88 kr. 

Occasió! 
65 cm. széles 

mosó ruha 
selyem 

Méter ára 90 kr. 

Occasió! ~ 
Divatos 

blaísse selymek 
Méter ára £5 kr. 

Meglepő ár! 
120 cm. széles 

posztó 
minden színben 

Méter ára 60 kr. 

- * 

Reklám á r ! 
Homespun kelme 
120 cm. széles 

Méter ára 68 kr. 

— Nagy karácsonyi vásár 
- • . »"*> 

deczember 1-töl deczember 24-ig. 

DUKASZ 60LDBERGER 
< a i - v a t a . r - v a . - l a . a z i a . 

S z o m b á t h e l y . 

Szenzáczió 1 
8ehotticta 

kamgarn kelme 
legszebb színekben 
Méter ára 65 kr. 

Karácsonyi á r ! 
Kamgarn kelne 
120 cm. széles 

Méter ára 65 kr. 

— Nagy karácsonyi vásár 
- • . »"*> 

deczember 1-töl deczember 24-ig. 

DUKASZ 60LDBERGER 
< a i - v a t a . r - v a . - l a . a z i a . 

S z o m b á t h e l y . 

• Reklám ár i 
Krepp kamgarn 
120 cm. széles 

Méter ára 55 kr. 

Verseny nélkül! 
115 cm. széles 
Creppe kelme 

Méter ára 35 kr. 

Leszállított ár ! 
Szövött parkét 

szintartós 
Méter ára 20 kr. 

Leszállított ár ! ! Leszállított á r ! 
Damaszt j Damaszt 

Kávás abrosz kávés készlet 
minden sziliben ' (i személyes 
• Frt. 1.20. Frt. 1.70. 

Leszállított ár ! 

Franczia delair 
Métei'ára 48 kr. 

Leszállított á r ! 
Legjobb minőségű 

színtartó 
kretlon 

Méter ára 26 kr. 

Reklám ár! 
Brüsszeli > 
szőnyeg 

"U nagyságban 
Frt. 12.— . 

W*T Nagy maradék eladás szövetekbea és selymekben!!! 
Nyomatott .a kísdó .Vörösraarty'-kőnyvnyotnda és hírlapkiadó vállalat gyorssijtójáu Divecserbesj, 1901. — \ ^ 
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