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levelek figyelembe nem vétetnek. 

Országos mezőgazdasági kiállítás. 
Szeptember hónapban Pozsonyban meg

nyílik a mezőgazdasági kiállítás, melyre 
nagyban készülnek. Az az alapos remény 
kecsegtet, nogy a kiállítás minden tekintet
ben sikerülni fog. A kiállítók száma egyre 
impozánsabb mértékben növekszik s a' ki
állítandó tárgyak a magyar mezőgazdaság 
és ipar dicséretére fognak válni. 

Ezen az országos jeUegü- szak-kiárlitáson 
azonban, amelynek czélja nem lehe t -más , 
mint hazai eredetű tárgyak bemutatása, a 
rendező bizottság intézkedése következté
ben nem kizárólag magyar tárgyak fognak 
a lá togató elé tárulni, hanem lesz ott. a 
többi közt egy ötven éveS angol gép is 
és talán — ha a rendezőség a megkezdett 
uton tovább halad — még más külföldi 
tárgy is. Hogy mire való ez országos k i 
állításon a, külföldről eredő tárgyak bemu
tatása, azt nem értjük. Hiszen csak azért 
rendezik a kiállitást, hogy rr"»*"g^-'^-""ig,.nt-

és vele kapcsolatos iparunk haladását doku
mentáljuk. Nem akarunk, nem akarhatunk 
többet, mint bebizonyítani, hogy ezeken a 
tereken néhány évtized óta derekas mun
kát végeztünk, bámulatos módon fejlődtünk 
és immár ott tartunk, hogy munkánk ered 
menyét büszkeséggel mutogathatjuk. Ám 

• € T Á R C Z A . * 
a a i g i t pBBffiael 

Az alföldön látott-e egy virágszált? 
Kérdeztem a dalos madárt, .nem. szállt, 
Lattá e u kökénysze.niii barna lányt. 

Euyheszelló, dalos madár kbievet 
8 azt felelik : ",A rózsád csak hiteget*. 
Mondd: Higyjem ezt ?! Bú szállja meg szivemet 
Hisz' szeretlek, hisz' imádlak tégedet. 

El-elnéztem a csillagos szép eget, 
8 imádságba foglaltam a nevedet. 
Azt kértem a jó Istentől magától: 
,Ne szakítson el bennünket egymástól". 

i.-i„íi ',ni HzRllri.agj.niYa.. jött aztán az izenet: 
.Nem igaz, hogy rózsád téged hiteget. . . 
Hú szivébe van a neved beírva: 
Szeretni fog itt e földön s s sírba. 

Bclvardi Bévárdy Gyula. 

korántsem lehet az országos kiállítás czélja 
a külfölddel való összehasonlítás, mert a 
külföld évszázadok óta rendszeresen foglal
kozik mezőgazdásággal és iparral, holott 
ami mezőgazdaságunk rendezettségének 
első előhírnökei csak a mult század dereka, 
vagyis a ' föld és a munka fölszabadulása 
után jelentkeztek, iparunk pedig éppenség
gel olyan fiatal, hogy minden önálló tény 
kedése a kezdet nehézségeinek leküzdését 
jelenti. Mégis- -bá t ran- el lehet- mondani, 
hogy a küllőid mellé -állítástól nincs mit 
tartanunk sem a mezőgazdaság, sem a vele 
kapcsolatos ipar terén, miről legfényesebb 
tanúbizonyságot az 1900-iki párisi világki
állítás szolgáltatott, hol igen gyakran hal-' 
lottam reánk nézve dicséretes megjegyzé
seket — természetesen külföldiektől — sőt 
nem tartozott a ritkaságok közé, hogy 
hazai tárgyaink meglepték az idegent és 
bámulatra ragadták. De nem mindig lehe-
tettrá. oticsérétnék tiszta szivből örülni, mert 

.hizony—altarhányczor,—előfordult,—hugy —' 
bármennyire is el voltunk különítve a k i 
állításon Ausztriától -*» a dicséretet annak 
osztogatták é s annyira bevette magát a kül
földön az a balhit. hogy hazánk csak pro 
v'incziája Ausztriának. Hogy mit kell nekünk 
ez ellen tenni, más fejezet alá tartozik, 
annyi azonban bizonyos, hogy önállósá-

A fészek elmaradt. 

gunkra több súlyt kell 'fektetnünk és nem 
szabad tisztán magyar jellegű kiállítást 
idegen tárgyak mutogatásával ezedeti czél-
jától elterelnünk. 

Hagyján volna'az idegen tárgyak k i 
állítása, ha nemzetközívé akarnák tenni a 
a kiállítást, a külföld nagyobb mérvű részt-
vevésére számithatnánk és a külföldi ter
mékek — párosítva a mieinkkel — a 
modern haladás általános J t é o é t mutatnánk._ 
D é 'nem ez történik Pozsonyban. Ott egy
szerűen megengedriik, hogy valamely angol 
gépgyáros ingyen reklámot csaphasson ami 
gépgyárosaink rovására, bemutatván az 
ötven éves. gépet, melynek azonban sem 
születési bizonyítványa, sem sokszori kór
házi kezeltetéséről szóló tanúsítványa nin
csen. Egészen olyan színezete van ennek 
a dolognak, mintha a rendezőség mondani 
akarná : „Íme, látjátok, hazánkban is tudnak 
jó gépe t csinálni. De ötven éves gépje 
nincs hazánknak egyetlen egy se. ' (Nincs 
bizuity, mert ötven év előtt még csak nem 

is álmodtunk magyar gépiparról!) Azért 
hát dicsérjétek a magyar gépeket — és" 
vegyetek angolokat !• . 

Igy járul hozzá a pozsonyi rendezőség 
gépiparunk emeléséhez. Igy könnyít keser
ves helyzetén. Igy segíti elő a vételkedvet, 
melyet nemcsak a kedvezőtlen közgazda-

A nagy udvarfelett öblösen szállt-a AVeépei 

; - - 5 Hát 
Gergely ? 

M ..Gergely 

UVétir<-.--;t/:. 

Gidát nem látta erre valamerre, 

ugytjjjh, mintha' ígen.&ijtiis^okia-
lemmel -filéreszrétte-á»í 

Persze nem felelt senki uz üres udvarról, 
hol az ösz párázatni lengettek. A négy nagy 
eperfáról sárga levelek fordultak alá, lejebb a 
kert végében a kunyhó elótt egy vén ember ült 
és pipázgatva nézte a siető ereéskét. Weéper, 
— az utolsó méltóságos ur a famíliában, mert a 
felesége zsídóleány volt,"— még többször kiáltót 
tenyeréből tölcsért formálva szája előtt. Aztán 
lejött az ámbitusról. Végig baktatott az udvaron. 
Igen kövér volt és igen rongyos ruházatú. Csiz
más lábait húzta maga után. A kunyhó előtt 
káromkodva állott meg: 

— Miért nem felel, Gergely, ha kiáltok ? 
A vén ember, afféle csősz itt az elhagyót t 

udvarházban, kivette a pipát szájából és ' dilny-

— Nem az én nevemet kiáltotta a méltó
ságos ur! Még haragudott is, amikor mondta ezt 
és igen megsértóilöttnek látszott. Ó is igen ron
gyos volt, bozontos es a ködmene fényes és fes
lett. Görbe botjával a füveket piszkálta és rá 
sem nézett a mérges méltsás úrra, aki most 
szelídebbre fogta a hangjai 

sas ur. • 
—•• Hatom napja . , . ejtett* a szót Szevór 

ur ellágyulva. Vájjon hová lehetett a szeren
csétlen hotond ? 

Lehajtotta a fejét a kövér, rongyos ember 
és visszabaktatott a tuagas .ánihitusra, ahonnan 
tovább kiáltozott a néma hegyek felé már har
madik napja. Mert akiről'itt szó volt, az a bo
lond Weéper. Különben mindegyik bolond, volt 
egy kicsit. De ez volt a legbolondabb a familia 
személten. Agglegény maradt, mert lattá, hogy a 
bátyja, Szevér ur egy cseppet sem boldog a 
házasságával. Valami bécsi gabnakereskedöiick 
vette el a leányát. Lett két leánya, de mert az 
asszony unta a Weéperek örökös bolomlozásait, 
hazament az altjához a leányaival, itt hagyván 
a""ket~Wee[>efiíe1c~áT"rtmeileztTvéii házat, ahol 
Gergely esöszküdött. Eleinte lovascsósz • volt 
Gergely. A kerlllóivel vigyázta az éren tul el
terülő vadaskertet és parkot. A kerülőket at 
iilók folyamai) szelnek bocsátottuk, Gergelynek 
is elvágtatott a paripája olyan messze,. hogy 
többé vissza nem tért. Kunyhóiaké lett a ven 
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sági viszonyuk lohasztanak, hanem lankás/ 
tanak egyéb intézkedések is, minő például 
a kereskedelmi utazói intézmény korlátozása. 

Ki azzal az angol géppel , melynek a 
magyar országos jellegű kiállításon semmi 
helve nincsen ! 

lEIözg'a.zd.sie-á.g'-

Filoiera által elpusztított szólok felújítása. 
(Folyt, és vége.) 

Ugy a fás mint a zöld oltásnak meg 
van a maga előnye és hátránya. A fás 
oltás előnye, hogy sima vesszőt, hosszú 
időtartamon olthatunk s az oltás évében 
készen van már gyökeres vesszőnk. Hát 
ránya, hogy megeredési perczentje sokkal 
kevesebb mint a zöld oltásé. A zöld oltás 
előnye, hogy a megeredési perczent na
gyobb, naponkint többet végezhetünk be
lőle, hátránya, hogy először amerikaival 
ültethetjük csak be a telepítendő telepítendő 
területet és csak akkor nemesíthetjük, ha 
alkalmas vessőt hoz, tehát az ültetés étáni 
második vagy harmadik évben. Zölden olt
hatunk sima oltványnk nyerése vagy hely-
beni telepítés végett. Utóbbit ugy urtem, 
hogy az amerikait elültetjük á beültetendő 
területen, azután ha oltás alá jó vesszőt 
hoz beoltjuk és ledöntjük, ugy, hogy az 
oltás helye a földszínére jöjjön. Ez külön
ben is szabály mindennemű oltvány ülte
tésnél. Azonban — bár a látszat és a 
logika ellen vall, — előbb nyerünk kész 
szőlőt a gyökeres oltványokból, mint a 
helyben zölden oltott és ledöntött oltás után, 

.,.,./• Megkell e helyen emlékeznem a most 
gyakorlatba jott mobás oltásról is. Az oltás 
maga nem egyébb, mint az angol nyelves 
párosítás, azzal a különbséggel, hogy míg 
az egyszerű oltványokat r.-ifliával szorosan 
kötjük és sározzuk, a mohás oltáshál ezek 
elmaradnak. Az oltványokat moha és szén
kénpor közé ládákba rakjuk, igy jön a 
stratifikálóba, hol 20 napig állandóan 20—22 
fog melegen tartjuk, közbe locsoljuk hogy 
ki ne száradjon. Az említett idő múlva 1—2 

decziméteres hajtások és gyökerek törnek 
elő, az oltási sebhely pedig tökéletesen be
forrad, illetőleg kallusz képződik. Ekkor a 
ládákból kiszedjük és eliskolázzuk. A két 
oltvány, t. i . a kötözött é s mohás oltás 
iskolázása között az a különbség, hogy az 
előbbit szárazan, a földet hojizá bunkozva, 
az utóbbit ellenben vizzel ültetjük, ami az 
ültetést kissé költségesebbé teszi. Az oltvá
nyok iskolázása és kezeléséről különben 
majd egy másik alkalommal fogok írni. 

Ősszel a kiszedett vesszőt osztályozzuk. 
Első osztályú vagy közönségesen nevezve 
szokvány minőségű vessző az, mely az ol
tástól a legalsó részig 45 cm. hosszú, 6—15 
mm. vastag, erőteljes gyökérzettel és erős 
hatással bír melyből legalább 5—6 szem 
beérett és az oltási hely tökéletesen befor
radt. Ha ezen kellékek valamelyike hiány
zik; ,a vessző nem szokvány minőségű, s 
mint ilyen nem is oly biztos tőkét kaptunk 
belőle. Az ily selejtes veszőkből származott 
az a vélemény, hogy az amerikaira oltott 
szőlő nem él el tovább 10—12 évnél holott 
a szokvány minőségű vesszőből származott 
tőke élethossza még nincs is megállapítva, 
mert 26 éves oltott szőlőt is láttam és az 
tökéletesen jó termő erőben Van. Említést 

becsapódjunk vele, ha visszaélést észlelünk. 
Ja kerületi szőlőszeti felügyelőhöz kell azt 
I felülvizsgálat végett beküldeni, aki aztán 
, majd a körmére koppant a lelkiismeretlen 
1 atyafinak. 1000 drb. szokvány minőségű 
oltott gyökeres vessző 200—240 korona. 

Ami az oltott szőlők termését ilteti, 
azok sokkal bővebben teremnek mint a 
hazaiak, mert sokkal erőteljesebb gyökér
zete lévén, a tőkét ujabban tudja táplálni. 
Hallottam szőlősgazdáktól, aki azt mondta, 
hála Isten, hogy filoxera van, mert most 
kétszer annyi borom terem. •« . 

Áz amerikai alany a bor minőségiére 
befolyással nincs. 

Ezeket akartam röviden ismertetni, de 
ha van az igen tisztelt olvasók között, 
kinek egyben vagy másban aggálya vijlna 

jvagy bővebb fölvilágosítást óhajtaná, min
denkor szívesen rendelkezésére állok, akár 
szóval, akár levélben. V i l i i n 

Ság; ' -i.n 
K o v á t s S á n d o r 

.fljtanító " 

térdeméi, hogy az amerikai alany nagyon 
kényes, ugy hogy csekély sértés is elég, 
hogy a fenésedés beálljon, a tőke klorozisba 
esik és s —6 év alatt teljesen elpusztul 
Mondanom is felesleges, hogy a tőkét még
ütni nem szabad, mert habár az oltáshely 
be is forradt, az még sem olyan tökéletes 
mint teszem á gyümölcsfáknál, és egy erő-
sebb ütés következtében könnyen előfor 
dúlhat, hogy a fej leesik a tőkenyakról. 

Oltvány készítő telep az országban sók 

többé felügyelni semmire. Mindössze annyiból 
állott a. foglalkozása, hogy veszekedett á két 
niéltsás úrral, ha nagyon rájuk jött az órájuk . . . 

A ^ 3 i t t » g | j t e l ^ ^ 

~Sz"evcr "ur" TerniiTszcteselrtrágyon nyugtalan
kodott, bár néha dühösen kiáltozott tíz üres 
szobákban: 

— Azt hiszi, bog}- mttjd rám ijeszt, ha elő 
nem kerül . . . No csak ezt hígyje . . . 

A két Weéper az utolsó időkben nagyon 
veszekedett egymással. Gergely ilyenkor feljött 
az ámbitusra, görhe botjával szurkálta a köve
ket és beleszólt olykor. Gedeon alig mult negy
venéves. Szevér egy pár évvel volt idősebb nála, 
de mennyivel vénebb. Ugyanazért a mellét 
ütögette: 

— Nézzen rám és szóljon, látja, mennyire 
megviselt engem a házasélet?! . . És most 
ugyanazt .1 baklövést akarja elkövetni maga is?L 

Gedeon sovány és csontos volt, barna nagy 
szemmel és sápadt arczczal. Halkan mondta: 

— Maga, Szevér, szerencsétlen volt! Én 
szerencsésebb leszek . . .mondta fölemelve í é -
tvedezó ekintetét. Majd halk hosszú lépesekben 

helyen van, és valóságos versenyt fejtenek 
az áraknál* Ha azonban tekintetbe vesszük, 
hogy az eliskolázott vesszőkből csak 
30—35% lesz szokvány minőség, Ugy vilá
gos lesz előttünk, hogy az olcsón hirdetett 
vessző nincs jól osztályozva s ha mégis ily e-
neket veszünk, szokvány minőség czégére 
alatt, jó lesz darabonkint megvizsgálni, 
vagy szakértőkkel megvizsgáltatni, nehogy 

járkálni kezdett a szobákban és fehér csontos 
ujjaival, kopogtatta a • bútorokat. 

— Milyen kopott itt minden, beszélt, 
csendesen, monoton hangon. Némelyik széknek 
hana 11 • fii-lába. az • a sz í a t iK^a^ -SMaki i t 111 
éi* ,s!3efctisztit0tták: Miért mindez? Hogy "Ger
gely gondoz bennünket. És ez a sok rongy holmi 
itt!, A képek görbén függnek* a falon, az óra 
nem jár, sohasem tudjuk az időt, mert nem jut 
eszébe senkinek, hogy megcsináltassa az elrom
lott jószágot. 

8zevér ur nagy, kövér testével fujt és ful
ladozva követte öesesét nyomról-iiyomra, ahogy 
végigjárt a szobákon, megkopogtatva mindent 
Nagyot kiáltott: 

<•*• Hát mit akar? Talán hintaszéket, 
meg aranyos nyoszolyát? Knjdács-madarat nem ? 
Aki az ablakközben üljön ezüsthintán és onnan 
legnzemberezze a világot? 

— Nem, — mondta csöndesen Gedeon. 
Lehunyta a szemét és álmodozó bangón szólt: 
Csak azt, hogy más legyen itt minden.. Ha asz-
Bzonykéz simogatása éreznék látszanék itt minde
nen . . . Ha asszonylehellet volna itt a levegő
tlen, akkor minden másként volna. 

Krndy Gyula. -

H I R £ £ . 
— Helyettes j e g y z ő . Sokorat 'Élek 

pápóczi körjegyzőnek nemes dömölki ^Kör
jegyzővé történt megválasztása folytán 
megürült pápóczi körjegyzőségbe helyettes 
jegyzőül Steiner József segédjegyző lefcfn k i 
nevezve a járási főszolgabíró áltál. i v ( K ) Í 

— Elaludt ifjúsági egylet. A "mult 
évi déczember hó folyamán megalakult kis? 
czelli Iparos . ifjúsági egylet csendesén' el 
aludt. Hogy miért? erre szeretnénk a ••feze
tőség nyilatkozatát hallani.: Közérdekű ügy
ről . lévén szó, minden esetre helyesen 
cselekednék a vezetőség, ha az elaludt 
egyletről a közönséget tájékoztatná. 

— Pinczér asztaltársaság. A lapunk
ban nem rég említett pinczér asztaltársaság 
pénteken megalakult. Első összejövetelük 
a „Sas* szál lodában volt. Az asztaltársa
ság minden, héten más vendéglőben jön 
össze, hol a pinczérek. közös, érde^eüket 
beszélik meg. Tagsági díjul hetenkintj 20 
fillért fizetnek bé. 

— B i r t o k á tvé te l . Gróf Eszterlíázy 
Sándor" nagy *-birtokos, a tavasz folyamán 
három millió koronáért megvette a. mar-
czaltői uradalmat az eddigi tulajdonos 
Ruston Józseftől. Gróf Eszterházy Sándor 
hétfőn költözött .nejével szül. Atdobrandini 
Ágnes herczegnővel á l a n d ó tartózkodásra 
Marczaltőre, hol nagy ünnepséggel fogadt 
ták az uj földes urat a környékbeli közsé* 

I f r alaaíc&ztetgerjt a tűzoltóság 1;' 
czaltőn, ki igen szép beszéddel üdvözöíte-
a grófi párt uj ot thonában. 

— Mozgalom egy tanító ellen. IC lapok 
legutóbbi számában. Rábaközi aláírassál egy 
panaszos hirköztemény volt olvasható, melyben 
Írója Porpáczy Ferencz kis-czelli főtanitó,: tanítói 
működése felett mond kritikát. Mint halljuk, a 
nyilvánosságra hozott panasz folytán, a róm. 
kath iskolaszék kebelében mozgalom indult meg 
avégett, hogy Porpáczy Ferencz főtanitó a leg
rövidebb idő alatt hagyja el állását, vagyis: folyó 
hó 15-ig adja bc lemondását. Az iskolaszék 
egyes tagjai'helytelenitik a Porpáczy ellen meg
indított mozgalmat. Annélkul, hogy az esemé* 
nyéknek elébe akarnánk vágni: vagy a felmerült 
panaszokat és védelmet pro és contra a nyilvá-. 
ríosságra hoznánk, csak arra akarjuk figyelmez
tetni a t. róm. kath. iskolaszéket, hogy ez ügy
ben menjen 'el a méltányosság és humanizmus 
legszélső határáig, mert elvégre is Porpáczy 
Ferencz hustonkét év óta tanító Kis-Czellben, 
igy illő dolog, hogy a tisztesség határai között 
fejeztessék be vele az ügy. És nem szabad fe
ledni, hogy gyarló emberek vagyunk, igy alig 
van 'egy is közöttünk, aki kisebb .vagy nagyobb 
hibában ne leiedzenék. 



Kis-Czell, 1902. Vasárnap, Julius 13. 

— Számadás. A kis-czelli Önk. tűzoltó egylet 
és a férfi dalkör által. f. hó 6-án együttesen tar
tott nyári tánczmulatságon az Összes bevétel volt 
401 kor. 6 o fill., kiadás 121 kor, 52 fill. Marad
vány 280 kor. 08 fillér, inely összeg a két egylet 
között egyenlően megosztatott. 

Ez alkalommal felülfizettek a következők: 
Dr. Pletnits Ferencz, Lengyel Mór, Özv. Dtiru 
Sándorné 10—10 kor., Zatliureczky Géza 9 kor., 
dr. Vagner Lőrincz apát ur, Bisiczki Ödön, özv. 
Nunkövits Sandorné 5—5 kor, Szalay József, id. 
Reich Imre, Nagy Gyula, dr. Brunner Ferencz, 
Berzsenyi D-JZSŐ, Nagy József kir. közjegyző 
4—4 kor., Fábián Dezső, Németh Károly, Neu-
hauszer Imre, dr- Király János. Özv Vidi Janosné, 
Gróf Károly, dr.'Géfin Lajos. dr. Hetthésy-Elek, 
Gayer Gyula. Fülöp G) ula, Schneider Lajos, N. 
N. 3—3 kor, Pálovits József, Mészáros János, 
Szabó Lajos, Pálinkás Géza (Sagh), dr. Scheibcr 
Zzigmond, S?abó József, dr. Balassa Jenő, László 
Dávid, Edelényí Gyula, Laiuk Ferencz, Krausz 
Mihály, Schütz Gyula, Molnár János, id. Tóry 
György, iíj. Tóry György, Takács GyÖrg>'. N. 
Németh Márkus, Özv. Grosz Heurikné. Vittmann 
Adolf Szűcs intéző (sorokujfalu), Vas János, 
Patyi János.. Röh Pál, Deutschbaucr Károly, 
Makk János, Neuman János 2 —2 kor.. Honig 
Samu, Janka István (Vönöczk), Mizeri Sándor, 
Szalay Gyula. K'aff Gyula, Kovács Sándor (Ságh), 
Pamper Viktor (Jánosháza), özv. Toíh.Janosné, 
Simon Sándor, Szita György, Tóth István, Sturm 
Béla, Piriti Lajos, Klapper Fülöp, Rosta János, 
Domonkos Mihály, Tepliczky József. Letehyei 
Sándor, Feuerstein Mór, Stciner Gyula, Péter 
Mihályné, Rosenthal József, Szinger Ignácz, Li-
ránt Gyula, Halász Gyula, Spicler Ede, Sturm 
Sándor, Kollin Károly, Reich István, Heimler 
Ernő, Katona Fülöp, iíj. /Üeich Imre, Pramcnics 
Ferencz, Hilier Mór, Simon Kálmán. Landher 
József, Rózsa Sándor, Rechnitz Henrik (Pápá), 
Jngovits Imre, Bécske Lajos (Veszprém), Hirsch-
ler Sándor, Travnik Gyula, Berger József (Bpest), 
Vciler Gáspár, Berger Ferencz, Berger Aladár. 
Klein Jakab, N. N., Miticzi Pál, Ürósz József 
I—1 kor., Szalay Lajos I kor. 60 fillér, Kreiner 
József 1 kor. 40 fillér, Menyhárt Ferencz 1 kor. 
2 0 fillér, Berkes Rihárd, Reif Dávjd, Raffinger 
Gusztáv 4 0 — 4 0 fillér és Heimler N. 2 0 fillér. 
Összesen: 2 2 6 kor. 6 0 fillér. Fogadják a szíves 
felülfizetők mint két egylet köszönetét. 

A választmány. 
— Halál a síneken. A ,Vasvármcgye* július 

9-én megjelent szerdai számában fenti cziro alatt 
az alábbi szenzácziós nyári hírrel kedveskedik 
olvasóinak ? 

Az édesanya és a gyermek közti ragaszko
dásból, szeretetből - támadt. végtelenül szomorú 
tragédia játszódott le a minap KU-CzcN áliomá 
son. Két hullának véres foszlányai hevertek 
szerteszét a síneken, az anya teste és mellette a 
gyermeké, egyesülve a kezös, együttes halálban, 
mert ugy akarta ezt az emberek sorsát intéző az 
a nagyhatalom, melynek végzet a neve már ősi 
idők óta. —Lakcsány Antalné tegnapelőtt Buda
pestre akart utazni magánügyeinek elintézése 
végett. Előtte való nap megtette az Összes elő-

"Készüleket, mi a ritkán utazó embereknél való
ságos lázzal szokott megesni.-

Az utazás reggelén az anya két kis leányá
val indult ki az állomásra. Az egyik leányka kö-

-riübelül .14,. V másik pedig 5 észtendós^--Vígan 

az anyának Budapestre* kell utaznia.-1 Az ártatlan 
kis apróságok kíváncsian nézegették az állomás
nak előttük ismeretletvmpzgalmas képét, nem is 
sejtvén, hogy a következő perczekben mily rémes 
katasztrófának lesznek szomorú áldozatai. 

Néhány pillanat múlvamindinkább közeledő 
döbörgés jelezte a vonat bejárását az állomásra. 
Egy fütty, a "kalauzok kikiáltják az állomás nevét 
és a következő perezben már indulni készül a 
vonat. Lokcsányné elbúcsúzik gyermekeitől/fel
száll a kocsiba és a már lassan kiinduló vonatról 
integet visszamaradt gyermekeinek. 

Ezt látva az Ötesztendős apróság, kiszakítja 
magát nénje kezéből és a mindgyorsabban haladó 
vonat után kezd szaladni. Eközben elkapja őt az 
egyik kocsi kiugró felhágója és a szerencsétlen 
gyermek a kerekek között terül, el véresen, hol
tan. Lokcsányné látva a vonat után szaladó 
gyermeket, kihajolt az ablakon, hogy rászóljon. 
Ebben a pillanatban történt, hogy a gyermek a 
kerekek közé került. A szegény asszony egy 
rémült sikolylyal kiszakítja a kocsi ajtaját és ki
ugrik a kocsiból, hogy gyermekét megmentse. 
— Ez volt a szerencsétlensége. U is a vonat, alá 
került, melynek kerekei karjait és egyik lábat 
tőben elmetszették. A vonatot azonnal megállí

tották és a személyzet az állomás embereivel 
együtt sietett a szerencsétlenek segítségére. De 
már későn érkeztek. A gyermek halott volt, az 
anya pedig megcsonkítva, eszméletlenül hevert a 
sínek között. Beszállították a kis-czelli kórházba, 
hol azonban alig egy óra múlva meghalt. >' 

A .Vasvármegye' c szenzácziós hire, ele
jétől végig merő koholmány. A mindig jól (?) 
értesült lapot valaki csúfosan felültett<- e hírrel. 
A kis-czelli állomáson, hál' Istennek nem történt 
meg a fent leirt rémes vasúti szerencsétlenség. 
Bárki követe el e rut misztifikácziót a » Vasvár* 
megyé*-vél, helytelenül cselekedett és ezért mél
tán elítélendő. A t. laptárs felületessége azonban 
legkevésbé menthető. Neki kötelessége lett volna 
e szenzácziós hírt, mielőtt napvilágot lát, ellen
őrizni. Es ezt igen kényelmesen megtehette volna 
telefon utján. Ha a fővárosi lapokat ültetik fel 
néha-néha e^y-egy szenzácziós hírrel a távol 
vidékről, nekik mentő körülményül szolgál: hogy 
nem ellenőrizhetik azonnal a beküldött szenzá
cziós hirt. De egy szomszéd városban megjelenő 
lapnak, mikor kényelmes telefon óssze köttetése 
van. ilyen szenzácziós hirt világgá bocsátani 
mielőtt meg nem győződik a hir valóságáról, 
nem volna szabad. Hja! sok lapnál fődolog a 
gyors i/tegetosés és a szenzáczió hajhászás. I • 

— T ü z . Tüz ütött ki eddig ismeret
len okból Ságon, hétfőn a kora reggeli 
órákban; egy pajta gyuladt k i } melyet sike
rült a gyorsan összejött tűzoltóknak hama
rosan eloltani és igy a tüz tovaterjedését 
meggátolni. • -"j" 

— ' - H e t i v á s á r u n k e héten, tekintettel 
a megkezdődött aratásra, rendkivüli lanyha 
volt, alig egy neTíá"riy ~szeYéT"gabona~ voTt 
a piaezon. 

_ Felakasztotta magát. Horváth Károly, 
3 6 éves nős kocsis, ki Deutsch Gyula kis-czelli 
gabonakereskedőnél volt szolgálatban, csütörtö
kön virradóra a padláson felakasztotta magát. 
Horváth mielőtt felakasztotta magát gyufaoldatot 
is ivott. Horváth Öngyilkosságának oka, a szál
lingó hírek szerint, a feleségével Való folytonos 
viszálykodásban keresendő. 

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

- R. Szombathely. A beküldött hirdetés, oly 
nagyságban mint R. pápai szabómesteré, egyszer, 
i kor. 50 fillér, to-er 15 korona. Egy korona a 
legkisebb hirdetés dija, ennél olcsóbban nem 
hirdetünk. Nyílt-tér legkisebb 5 korona. 

S. K N.-Magasi. Szíves túlbuzgóságát igen 
köszönjük, de legkevésbé van szükségünk hasá
bokra terjedő»tudósitásra. különösen a szomszéd 
vármegyében lefolyt -dolgokníí, Ami Veszprém-
megyében történik, szerkesztőnknek másik lap 
ját, a „Somlycívidéki Hirlap"-ot illeti. Annak 
p.C{fig,-.vau-ttt rendes ltvelezóje.. -. .-. 
' - " • . " ; - , 

1783—1902 tkv. 

Ámrts i hiPdetméiiy-kiYonat- . 
„Dr. Balassa' Jenő ügyvéd kis-czelli lakos yég-

rehajtatónak Szabó István és neje Varga Liua izs.'.k-
fai lakosok végrehajtást szenvedettek elleni végrehaj
tási ügyében a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés 48 kor. 40 fill. peroeli és végrehajtási már 
megálfapitott, valamint jelenlegi 13 kor. 22 fill. és 
a még felmerülendő' költségeknek Kielégítése végett 
az 1881: LX. t.-*t. 144 §. alapján és a I4t> §. 
érte.lmében a kis-czelli kir. jbiróság területén levő 
az izsákfai 15ÍÍ ŝ . tikönyvoeu A Í-. 3—6 sorszám 
alatt foglalt ingatlanból Szaoó István és neje Varga 
Linának 13/S|-ed résznyi illetőségére 269 kor., — 
az izsftkfai 162 sz. tjkvben A f 233/b/l hrsz. 
alatt foglalt 42 sz. házas ingatlanból .ugyanazoknak 
"/„-ed résznyi illetőségére 1901 kor., — az ífsák-
fai 194 sz. tjkben A f 190/2 hrsz. alatt foglalt 
ingatlauból ugyanazokuak 12/ij,-ed résznyi illetősé
gére 473 kor.,— az izsákfai 197 sz ijkbenjA I 
254,'a/I hrsz. alatt foglalt ingatlanból Szabó Istjrán-
nak ,/,a-ed résznyi illetőségére, illetőleg az i88£évi 
60 t.-cz. 156 §.-a alapján az egész = ingatlanra ¡108 
kor., a f 255 hr»z. alatt foglalt ingatlanból Szabó 
Istvánnak résznyi illetőségére 79 kor ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik, j 

Az árverés megtartására határidőül igo2. évi 
augusztus hó 28. huszonnyolezadik napjának dél
előtt 9 órája Izsákfn községházához kitüzetik. 

A venni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
árnak 10%-át bánatpénz fejében a birói lriküldött 
kezéhez letenni.* . 

A vételár és ennek az árverés napjától számi-
taudp 5% kamatai, három hó. alatt az első-' átverés • 
napjától 30, a második 60, a harmadik 90 nap alatt 
fizetertdők-Je-

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! 

ironMűi íl/roni 
MINT N Y Á L K A 0LDÖ S Z E R 

ugy magában, mint meleg tejjel vegyítve 
K ö h ö g é s n é l , r eked t sé^né l . t ü d ő h u r u t 

ná l atb. 
legjobb gyógysikerrel-ajátittatik. 

Nehezen emésztő, gyo norlmrutn il kitüno 
hatása van! 

; Kóraktár: 
i 2 — J O GAYEK GYULA czégnél . 

Az árverési feltételek alulírott tkönyvi. ,ható-
ság ós Izsákü kőzség'uázánál tekinthetők meg. . 

Kir, jbiróság, mint tkri hatóság Kis-Czellben, 
1902. évi június hó -5étt. :.,tt 

László, kir. albiró. 

2—1901, tkv. 

Árverési hirdetmény. 
Özvegy Schmidelinsz Jánosné aimonyU lakos 

végrebájtatőuak Ódor József sopronif" lakos végre
hajtást-' iwciWmlöW • üv.,i végrehajtási figyében a ké-' 
r-lem' következtében a végrehajtási árverés 80 kor. 
tdke követelés é9 euaek 1902 évi márezius h.'. T-ik 
napjától járó 7 kamatai 36 kor. 60 fill. perbeli 
és végrebajtási már megállapított valamint jelenlegi 
12 kor 30 fill. és a még felmerülendő költs, kielég. 
végett az 1881 LX t.-cz 1-14 S alapján ésa 146 §. értei, 
ben a kis-czelli kir jbiróság területén levő a to
korcsi.154. sz.-tjkönyvben A f 489. hrsz. alatt fog-
bűt ingatlanból Odor "Józsefuek s/ l 0-ed résznyi ille-
tösógéro, illetőleg az 1881. «0 .t.-cz. 156. 8- alapján-
az egészre ; 128 kor. a 429/a hrsz. alatt foglalt 
ingathanból ugyatiannak 3/10-ed résznyi illetőségére 
illetőleg 1881. J?0, * t-cz 156 ^ alapján az egészre 
192 kor a ' 463/a hrsz alatt foglalt ingatlanból 
ugyanannnk 7'io"e(l résznyi illetőségére, illetőleg az 
1481. évi 60. t. „ez. 156. g alapján az egészre 192 
kor., a f 552/a hrsz alatt foglalt ingatlanokból 
színi* aunái f . i^^^Wgg^^ '^ségere , ílletólei 

fliór. á simsnyií 261 sz. tjkSnyvb?n A + 368 hrsz. 
alatt foglalt .1977b • .zámu háza ingatlanból 'Ódor 
Józeínek Vio"^ résznyi illetőségére illetőleg az 
1881 évi 60 t.-cz. 106 § alapján az egészre 884 
koronában ezennel megállapittt kikiáltási árban, — 
non esetre, ha az 1555/1902 sz. végzéssel á Ke
menesaljái Takarékpénztál jatára kitilzótí. árverés 
bármi okból nem- tarUtuék meg, elrendeltetik. 

Az árverés megtartására határidőül i(jö2 évi 
Augusztus hó iS. íisrtinyúlcsadik napjának délelőtt 
9 órája'. Simonyi község házához délután 2 órája 
pedig Tokorcs község házához kitílzeiik. 

A venni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 
10 0/o'ál bánaípéoz fejében a birói kiküldött kezéhez 
letenni. 

A véte.ár és ennek az árverés napjától számí
tandó 5% :amataí barom hó alatt az első az ár
verés napjától 3O a második 60 a harmadik 96 nap 
fizetendők le. ' 
Az árverési .feltétel, k alulírott tkönyvi hatóság és 
Simonyi és Tokorcs házinál tekinthetők meg. -

Kir Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
1902 évi június bó 27-én. 

LÁSZLÓ, kir. albiró 
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M E G V A N ! 
ezzel kezdte sok sok beteg, a ki a Vértes fék 
Sósbr rs2es_;t (Kercnczpáiinkat) száz meg százféle 
nyavalya ellen használta és használat által meg
szabadult a bajától.Annyi köszönő .evetet hozott 
és hoz még mindcn_jiap a posta, — urlól pa
raszttol — hazái,k minden részéből ugy mint a 
külfuld IcgtávoBbb országaiból — hogy egy 
könyvesház tele lenne vele, ha mind lenyomtat
nánk, de csak az utoljából szedtünk elő egy párt 
abba a kis fiizelbc. a melyet mindenkinek, a ki 
azt kéri, a postán ingyen küldünk be. 

A Vértes-féle Súsborszesz, különleges ké
szítési módjánál fogva, a legjobb sikerrel hasz
náltatik mint fájdalomcsillapító^ betlörzaölés. 
Illetőleg borogatás: köszvény, csuz, meghűlés, 
nyilarolas. szúrás, szaggatás ellen, fejfájás, bé
nulás, ficzamodás. gyulailas, daganatok, mell- és 
torokbántalmak ellen. — Levélhordó, katona, 
kerekpáros, vadász meg minden járó-kelő ember 
elfáradt lábaiba uj erőt Önt. — Mint kUiínŐ kel
lemes pfpereCZÍkk a legjobb szolgálatöt teszi a 
fejbőr erősítésére, elpusztítja a hajhullást okozó 
korpát;~ jó a :ttáj ápolására, mert ha ,5—10 
cseppet teszünk egy pohár vizber kellemes, föf-
frissitő, a szájat fogat tisztító szájvizünk van. 

Belsőleg a Vértes-féle Sósborszcsz nagyon 
, használ gyomorgörcs, hasmenés, roszullet fej

fájás ellen, mint kellemes üdítő ital stb. Küló-
nősen Isten áldása arra felé, a hol nincsen jó 
ivóvíz, m'mt p. o. az alföldön, — mert ha pár 
cseppet a vízbe öntünk,. megüli a sok káros 
bacillusokat és ezáltal az élvezhetlcn, egészség
telen vizet ártalmatlanná és ihatóvá teszi. 

Általában véve a Vértes-féle Sósborszesz 
majdnem minden bajnál használható első segít 
Végül Belsőleg rgynrhány..-csepp—veendő—eztt-
korra vagy vizré, külsőleg V c t*'g egyszerűen be
dörzsöljük, hogy a bal elmúljék. 

Nem csoda tehát, hogy az a ki ezen leg
kitűnőbb, legmegbízhatóbb és mindenre jó házi 
szert csak egyszer is használta, teljes meggyőző
déssel valtja: '— 
Vér te s - : ' Sósbprszesz kell nekem 

és semmi m á s ! 
Mi a kulöiabseg a valódi Vértes-féle Sós

borszesz — a mely 3 0 filléres, 1 és 2 koronái 
üvegekben kapható'— és a hatástalan utánza
tok közt? 

S Z Ö U Ö I I I 
KITÜNTETVE: ' Pápa . 
Pozsony . . 1Ü00 Sopron . 

_|_Gyóc- ; ' V ' 1000-Kassá . -
Temesvár 

Védjegy. 
Megismerjük^ 

zőkről: ' 
a köveiké^ 

A 30 filléres üveg hosz-
szukás, nyégyszögletes és 

0 darab van a skatulyában ; 
az I és 2 koronás üvegek 
hosszúkásak, laposak és az 

egyik keskeny oldalán 
.Vértes ' , a másikon ,Lu-
gos" be van égetve és 
minden üvegnek külön ska
tulyája van. Azonkivül az 
I és 2 koronás üvegek 
skatulyája mind a két végén 

.olyan jegygycí van Iczáiva, 
a melynek közepén a „Vér
tes" név látható. 

Mind a három üvegnek 
1 CZÍmkéjén (czéduláján) az 
ide baloldalra nyuniDii 

rjegy van ~a;'Wía^oll es á skatulyája min< 
a kél oldalán. 

\ Az üveg dugóján valamint onkupjan (ezüst
jén)' .Vértes Lúgos' szavak vannak beégetve, 
bepréselve. 

Kicsibe kimérve a Vértes-féle Sósborszeszt 
•ahol sem lehet kapni, hanem csak 30 filléres, 1 
és két koronás eredeti üvegekben. 

A Vértes-féle Sósborszesz egyike azon 
ritka magyar különlegességeknek, a melyet nem
csak itthon, hanem külföldön is mindenütt, keres
nek, megbecsülnek és nem régiben megint 
Ostendc-. Róma- , 

P a r i s - cs London«ból 
az ottani kiá-lilason elsó dijakkal: díszoklevéllel 
diszkcrcszitcl és aranyéremmel lelt kitüntetve. 
1 egyszerű üveg Vértet* féle Sósborszcsz, kimerítő 
használati ulasitással együtt, 1 kor.; 1 dupla 
üveg. 2*/f-szer annyi tartalommal mint egy egy 
szerű, 2 kor.: 1 próbaüvegecske 3 0 fit. Kapható: 
Gyógyszertarakban, drogueriákban és lüszcr-
kercskedésekben, Kis-Czellben : Nagy Gyula ur 
f ü 5 z e r k c r c s k c d é s é b e n t egyáltalán' ott, hol plakát 
a fenti védjegy gyei látható, valamint közvetlen: 

Vértes és Társa Lúgoson 
í—10 ' kozmeticai és vegyészeti gyárában. 
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R O S E N T H A L L I P Ó T 
mezőgazdasági és varrógép raktára, saját lakatos és gépjavitó ntühclye 

K i s - C z e l l , (Szent-Háromság-tér.) 

Ajánlja dúsan felszerelt mezőgazdasági é s 
va r rógép rak tárá t . Raktáron csakis ki tűnő 
niinöségfl gyár tmányoka t tart. Elad : k e d v e z ő 
fizetési Je l t é te lek- jne l le t t , j u t á n y o s , m é r s é 
kelt , v e r s e n y k é p e s á rakon . 

Sajá t lakatos és g é p j a v í t ó m ű h e l y é b e n elfogad bá rmi fé l e 
gépek javí tását és azt teljes kezesség mellett végezte t i . 

Vízmentes ponyvák és 

gépszijak nagy raktára. 

ss^^nasnaBnas r g j a s e n p g a s t n T a f f l n a a a m B i i i i n i B l 

' 1ÍI01 Budapest 

11)01 
1901 

T90T 
1902 

Majoros Aatal 
az Unicum" szŐHŐpermetezŐ-anyag, kénlap 

kénezó-kupakok készítője 
G y ő r ö t t (Nádorváros.) -•• * 

és kert-éscefe ssives 

ára , ft 

F ie 

-t~ Szöllösgazdák 
figyelmébe 

Az általam készített -

„UNICOM", szóllöpermetezö-aayag 
több szóllósgazda és kertész által kipróbáltatott 
és jónak fajmgjiyajjt - H j ^ "hatása—es—olcsó 
által, f 

A ssollónhl. mert meggátolja a .peronos 
pora továbbterjedését és teljesen megöli. 

~ A fossák, díszcserjék és. gyümölcsfáknál 
pedig, mert teljesen megöl minden néven neve
zendő hernyót, rovart és kukaezot, mely azokon 
élősködik. 

Miért ts ajánlom, hogy az általam készített 
„Unicum" nevű,' nevemmel ellátott permetező-
anyag senki házánál ne hiányozzék, mert ez 
pótolhatatlan veszteség. Kezelése egyszerű, 100 
liter vízhez -elegendő 

x csomag- 650. gramm ára 36 fillér. 
Ajánlom az általam és saját módszerem 

állal készített mirenymentes kénlapokat, melyek 
kétszer forralt kénből készülnek és finom karton 
lapra vajimjk hi*&^^^ 

gyanezen kénlapokhoz készítek kénező-
kupakot is, melylyel minden kénlccsöpögés ki 
van zárva, még félben álló borok is kénezhetők, 

A kénézőkupakok ára 16 fillér darabonkint. 
Mindenhez kellő utasitás van mellékelve. 

Kapható: Kís-Czelben Gayer Gyula és 
Nagy Gyula urak üzletében. Einbeck János ur-

! Pttttwtttitt ahji 
Éttermek, kávéházak, hivatalok, 

I iskolák, üzletek és irodák beeresztésére. 
A Kipróbált és elismert legjobb szer 
j a seprés által okozott por megszünte

tésére, ami által ' fontos a tisztaság 
fenntartására é s az egészség meg
óvására. 

Használati módja a legegyszerűbb, 
ára pedig kilónként csekély i korona. 

Kapha tó : Kis-Czcüben 

N é m e t ti E m i l 

nál Sárvár. 4—5 

.H C a r b o l í n e u m 
Avcnarius szabadalma 

és vegy—ksr ikedáté 'bsa 

• U. i . ugyanott beszerezhető a legjobb 
boreczet, legfinomabb asztali olaj, valódi 
Eszterházieognac,kitűnő pezsgőbor és kár
páti borovicska. . - — **** 

Továbbá utazó táskák, játékszerek, 
vadászati czikkek, kerékpár javjtó szerek, 
legjobb egyiptomi szivarka hüvelyek és 
legszebb képes levelező-lapok kaphatók. 

25 év óta elismert 
- fakonzerválóanyag. 

tf •o.ttnir.aitcJctól 
ó-vsOEodZxl teccűk ~BSjQ 

Carbolincumgyár: 
R. Avenarius Amstetten, N.-Ö. 

Iroda: Bécs I l l / i . Hauptstrasse 18. 
Eladási hely: LandUr Samu kereskedésibe* 

3—10 KisCieJÍ. 

férfi szabó-mester, 

bel. és külföldi (jövetek May raktára 

P Á P A 

Fó-tér i2. Hanauer-féle ház. 
Készít legújabb angol és tranczia 

divatú uri ruhákat, valamint kitűnő szabású 
magyar ruhákat ; papi palettákat, revören-
dákat, czimadakat, különféle llvre oitonyd-
ket magyar és német kivitelben, mérsé
kelt, jutányos, versenyképes árakon. 

Gyaszruhak 24 óra alatt készülnek, 

műhelyemben. ' , 

Vidéki megrendeléseket szigorú pon
tossággal teljesít. 

Minták ingyen és bérmentve küldetnek 

— - — — ~ V .9—10. 

Nyoaiatott a kiadó „Vorósmarty'-kóiiyvnyouida cs hírlapkiadó vállalat ^ó1"ssajtóJan~Devecserbcir,^iK8 


