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leselek figyelembe nem vétetnek. 

' Á k a s z t r e n d s z e r . 
: . Modern társadalmi életünkben, mely 

a humanitás, a felvilágosodás annyi tisz-
titó-tüzén ment keresztül, szinte hihetet-
lé^tftiángfflk ama Idjetentésünípiogy még 
mjnd'g * Iflgnagynhh szerepet—a „kaszt 
rendszer" jatszsza. 
. --. - Az egész világ' telve hagyományos 
előítéletekkel, s oly lelki érzülettel, amely 
az embert társai fölött felül akarja emelni, 
s' ösztönszerűleg tör á magasabb osztá
lyok régiói felé, hogy igába hajthassa 
tObj&társ&it. 
• ••>_S' ekkor megszűnik minden lelki "tii-

lajdonság, mert az embert nem az ideális, 
hanem sajna, a reális értelemben vett 

• érték szabja nieg. 
- - • A magasabb osztályhoz tartozók aztán 

lenézik az alacsonyabb osztályúakat, s jaj 
annak, ki hívatlanul akarná megdönteni 
azt á válaszfalat, mely elkülöníti az egyi
ket — a másikától. Jaj annak, ki meg
feledkezik arról, hogy őt a születés joga 
arra kárhoztatta, hogy szolgája maradjon 

"" Urának, s nem embertársa — ember
társának. — 

€ T A R C Z A . » « 

így sorakozik az emberiség, az egész 
társadalom a világegyetembe. — külön 
zászló alatt, különböző ^kasztokba;* így 
idegenedik el egyik ember a másikától, 
mihelyt egy csipetnyivel is jobb a .tár
sadalmi pozicziója". felebarátjáénál. így 
tör testvér, testvér ellen, mihelyt az 
egyiknek jobb a helyzete? mint a másiké..:, 
így tör egyik nemzet a másik ellen, mi
helyt ennek nyomorúságosabb a helyzete, 
mint a másiknak. S igy kelétkezett az 
az áthidalhatatlan ttr, mély rendekre, 
osztályokra osztja, a teremtés isteni tör
vényénél fogva egyenjogú embereket. - . 

Hol itt az egyenlőség, hol a testvéri
ség, a demokráczia, a népfénség ? 

Ezek csupán lázas álmok',' beteg ké
szülődések amiket hajszolunk,— de amit 
sohasem- fogunk elérni, mert hisz nézzünk 

[csak izét £ nép között, s látjuk, hogy a 
kasztrendszer odáig is kinyújtotta hatal
mát." Még a munkafelügyelő, munkásai 
fölött is ügy gyakorolja hatalmát, mint a 
mesebeli tyraniiusok, akik népök életét, 
vérét szítták kényök-kedvök-szerint. Hiába 
is hivatkozunk az emberi jogokra, melyek 
csak felebarátot ismernek és nem fölebb-

"befejezés. 
' I r ta: Hervay Frigyes. 

.~..-Éá,a-'szegény, megcsalatott férj-ott 
áll: halotthalaványan csendes boldogsága szít' 
dult oltára előtt és körülötte egyszerre .elsöté
tüli minden. Szemközt vele a csábító, daezos, 
kihívd tekintenél nézett rá és elszántan várta a 
történendóket. Ahogy a régi keresztények vár
tak á római czirkusz fenevadait, melyeket szét-
"árezangolásukra szabadított rájuk a pogány 
tyraannus. Ilyen regényes helyzetben látván 
magát, nem ja akart, meg nem is készalt véde
kezni ; ha ez a megcsalt kijátszott férj most rá 
akarna rohanni, hogy megfojts* 'őt, hát itt áll, 
fojtsa meg. , 'V- 7 .J .M" 

A szobában vérfagyasztó csend van. De 
lenne inkább lárma, mondanál a nyomorultak, 
hogy nem igaz, semmi sem Igaz, nem esett folt 
az -asszonyi becsületen. , Tiltakoznának hangos 
szóval a látszat ellen, amely ellenük vall, tagad
ják cl a szörnyű bunt é t ha elkövették, esküd
jenek meg rá, hogy ártatlanok ók és vétek 
nélkül valók. 

De e helyett vérfagyasztó csend van. Az 
asszony sápadt kétségbeeséssel kuporog valahol 
a díván sarkában, az a másik pedig, annak sincs 
mentegető szava. A hilszegó asszony ura, hogy 
rommá látta omlani képzelt boldogságát, a rom
bolás felfedezésének első iszonyatos perczében 

ökölbe érzi szo-ulni a kezét. A szeme különös 
lánggal lobog. Talán az őrület lángja már az. 

Imádta ezt az asszonyt és buta dolog, hogy 
elvesztette, mert még őrültebben szereti. Le-
sujts'on-e hát boszuló karja a hitvány asszonyra, 
akit , . nos, akit még gyalázatában is imád?. . . 

Barkós Bélát, aki egész lelkével elmerült a 
témájában, áz éjjeli szerkesztő türelmetlen szava 
rezzentette fel írásából... 

— Hát mi.lesz, Béla? Kész—leszel-e már 
egyszer azzal a tárczávai ? Szeretném leadni. A 
szedők már félóra óta várnak kéziratra. 

Barkós rágyújtott egy czignrettára és meg
nézte örajat. .; ÍJ ' 

. — Csak türelem I Tíz perez múlva meglesz 
A szerkesztőség fölöttébb bőbeszédű és 

gonosznyclvtt tagja, aki sebtiben átfutotta idő
közben a Batkos asztalán heverő, sürün tclcrdtt ] 
kutyáhyelveket, évődni kezdett vele : ,..-
: • . — Remélem doktorkáin, elégtételt szolgál
tatsz majd a megsértett férji becsülnek és meg
ölőd a csalárd asszonyságot. 

Barkós mosolyogva, felelt: 
— Nagyon sajnálom, .hogy egy gondolaton 

kell lennem veled, de ez egyszer már csak igy 
fog történni. Hát ha valami nagyon érdekel.... 

— Isten ments I Olyan nagyon nem. 
— Mégis, hogy igazad legyen, a csalárd 

asszonyság — igenis — meg fog halni. 
— Ezt vártara tőled, barátom. íme, Így 

érvényesül az orvos az irodalomban. Még itt 
is csak ölni tud. 

A szerkesztőség csendes derültséggel ho 

valót; hiába hivatkozunk- az isteni terem
tés törvényére, mely a királyokat is ép 
ugy,.mint az útszéli koldust egy azon 
képmásra — az Isten képmására alkotta, 
s mig^í kettőbe égy azon szűzies, patyo
lat Hágta telket,"mit csak7 a virág!szény-
nye, a- kasztrendszer átkos végzete feke
títhetett be-' - - ' 

S mégis van egy hatalom, mely*a 
rideg számítást letudja győzni,' mert gyön
gédségében heraklési erő rejlik, s az : 
az érzelem. 

Mikor kilépünk a prózai világból, s 
lelkületünket a költészet csillogó Zomán-
cza vonja be; mikor az érdekkérteit vi
lágot eléri -végzete, mikor a születés jogát 
eltötUJi, eltakarja egy csalás érzelem va-
rázs-fátyola, mikor az ember csak embert 
lát abban, akihez vonzódik, mikor meg
születik, s fölébred a szerelem érzése. 

Ez az egyetlen hatalom, amely 
diadalra tudja jutatni az emberi, egyen
lőség jogát, ez az egyetlen erő, amely 
megtudja dönteni a társadalom átkos al
kotását—- a kasztrendszert is. Ez és 
csak ez egyedül képes diadalt Ülni a .ma
radi" szellemen, s igájába bírja; hajtani 

norálja a gonosz megjegyzést, amely azonban 
Barkóst csöppet sem hozza ki flegmájából. 

— Tiz perczet engedélyeztem magamnak 
a tárcsa befejezésére, Ennyi idő alatt nem érek 
rá elmésebb befejezésen törni a fejem. Most 
pedig eredj a pokolba, hadd írom már meg azt 
a befejezést. . , -

És kezébe veszi.; a „ tollat, hogy halálra 
szánva az asszonyt a megsértett jogrendet hely
reállítsa. 

Ebben a pillanatban hosszú, türelmetlen 
esilingelésscl megszólal a telefon. Barkós lusta, 
vontatott orrhangon beleszól a beszélőbe. 

— Halló! Kibeszél? 
Lihegve, remegve; felel egy női hang: 
— Doktor ur? Maga? . . . Jöjjön,, az Isten 

szerelmére kérem, jöjjön hamar. Borzasztó sze^ 
rencsétlenség történt. Csak- üljön kocsiba és 
jöjjön, ami yen gyorsan 'tud: 

— Ez' Marosiné hangja, — konstatálta ma
gában Barkós. —Vájjon mi történhetett náluk -

Gyorsan magára vette a kabátját és csen? 
desen odaszólt az éjjeli 'szerkesztőnek-.: 

— Halaszthatatlanul cl kell távóznom egy 
félórára. Bocsáss meg, vissza jövök rögtön, 
a hogy végeztem és befejezem a tarcz.it. Va
lami nagy beteghez hívnak, gondolom. 

A szerkesztő beleegyezőleg bólintott és 
Barkós sietve távozott. A sarkon kocsiba ült, 
hogy jókor 'érkezhessen még esetleg. 

A kocsiban aztán" ráért azon tűnődni, hogy 
miért hívja az asszony oly sürgősen ? Csak nem 
tudta meg tán szegény Marosi, hogy a felesége 
megcsalja őt egy szinésrszel ? S ha ugy volna ? 
Átkozott dolog, csak nem játszódik le most 

N e m s z é d e l g é s é s n e m s e l e j t e s á r u ! 

92 kr. egy teljes parget ruha 
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azt a felfogást, amely annyira félti örök
lött hatalmát, kincsét — az alsóbb osz
tályosokkal szemben. 

Befészkeli magát, még a legszigo
rúbb etikket világába; .még a királyi -csa
ládba is, mert hiszen ujabb és ujabb bi
zonyítékok, melyek mind meg annyi 

-érdekes" regény gyanánt — jelentkeznek,, 
győznek meg bennünket ez állitásunk 
igaz voltóról. 1 -

• Mennyire fölizgatta a kedélyeket, mi
kor trónörökösünk inkább lemondott utódai 
öröklési jogáról, minthogy megtagadja azt 
az érzelmet, amely diadalt ült szivén. És 
momentumaiban mennyire érdékes volt 
Stefánia fójierczegnó regénye, metylyel 
szembeszállott meg az atyai haraggal is, 

erősíti azt, van egy kiegészítő hatalom, 
van egy föld, ahol a teljes egyenjogúság, 
ideál-demokrácziS jut érvényre, öröktől 
fogva mindörökké; ez -a'Virág érzelem 
világa, s az a kasztrendszert leromboló 
hatalom — a szerelein hatalma. 

L e v é l A m e r i k á b ó l . 

Dr. Gidófalvy István, kolozsvári kir. 
közjegyző, .Kolozsvári munkáslakások' czi-
men beesés—kis művet irt és ezt meg
küldte husz év óta Amerikában élő' honfi
társunknak, Perczel Lajosnak, ki Cleveland
ban-közjegyző. Perczel Lajos, dr. Gidó 
falvynak mu't évi november hó 26 án 
Clevelandban-kelt—levelében igen érdeke^ 
sen válaszol. PerczeL Lajos levelét, mely
ben érdekesen „vázolja, az_ amerikai munkás 
viszonyokat,— közérdr̂ cü voltánál fogva 
egész terjedelmében közreadjuk. Perczel 

LÖIUS PERCZEL, 
Notáry Public. -
534. IJearl. St. 

mely száműzte magától örökre. ...... ---— 
A Jegujabb események a szerelem 

bűvös érzésének ismét.'két diadalét j e t e ; ! £ £ £ . ^zerintTgy hangzik 
zik: a szász trónörökösné és fivére fö
lötti győzelmét Mindketten rangot, fényt, 

"pompát dobnak sutba; csak azért, hogy 
igazán boldogok legyenek. •——ír-

Nem'akarunk — -e helyről — tettök-
röl bírálatot mondani, mert ez esetben 
vajmi nehéz volna helyes Ítéletet adni. 

Csak tételünk, állításunk helyességét 
látjuk beigazolva, mikor ez esetekre hi
vatkozunk. 

Cleveland, 0.2G,Nov- 1902. 

Tekintetes 
Dr. Gidófalvy István, kir. közjegytt urnák 

- Kolozsvár. 
Igen tisztelt Honfitárs! 
.Kolozsvári munkáslakások' czimen 

irott czikksorozatát, melyet szives volt ne
kem megküldeni, átolvasván, önkéntelenül 

jjtollhdz nyúltam, elmondani égyetmást e 
A szász trónörökösné gyermekeit is téreni itteni tapasztalataimról, 

elhagyta csupán azért, hogy kielégítse a 1 Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy 
szerelem örök törvényét, amely akadályt , o b b m , n t 3 ° . é v óta távol lévén hazámból, 

sohasem is f«r «- 8 1 o r s z á S . e s így a kolozsván'rnünkásviszo-
1 nyokat -keilc részleteiben 
I remélem azonban, hogy 

nem osmerem, 
az itteni vis?o-

eddig sem ismert és 
merni, " 

De ami erő. rejttk benne, amely Tti-'nyok esmértetése, — ha a szükséges alap 
kaczagja, lerombolja azt a rendszert,T

a'íBltérfej^_őtthon_jBrft_j^iben is megvan 
melyre jeleiüegi társadalmi életünk épült. n a k > " é r * * f t é n ««*»»*' l e h e t 

i S csalódunk, ha azt hisszük, hogy a 
fejedelmi regényeket megtudja akadá
lyozni, az a túlságos szigor, amelylyel 
lep ten-nyomon , találkozhatunk a királyi 
családhoz tartozó szerelmesek. 
- Oh nem ! Az eszmék mind el vannak 
hintve, a kasztrendszer alá Tan ásva, s 
ha az emberi gyarlóság még jobbari riieg-

A legszükségesebb alapföltétel, hogy a 
munkásnak állandó foglalkozása ér. így.biz 
tos jövödelme legyen, ha ez megvan, akkor 
nincs nagy szükség az .atyáskodó kormány" 
segélyére, hanem csak az ellenőrzés, a fel
ügyeleti jog gyakorlata kell, hogy hárul
jon a hivatalos közegre. 

Ne legyen ez a kérdés a .munkás-
lakások* kérdése, hanem iparkodjanak 
.otthoni* szerezni mindenkinek ; az iparost. 

dúltc 31 a tárczában megirt tragédia, a min az 
imént dolgozott. 

— Az ördögbe is —"~ mondta magéban 
Barkós — ha olyan czinikus ember volnék, a 
milyennek a barátaim tartanak, most ürülnöm 
kellene, ha'ugy van a dolog, hogy é-en kapóra 
kapom tárczámhoz a befejezést. 

Ks — fűzte továbbra gondolatait Barkós 
—. tegyük fel, hogy a férj-csakugyan megtudott 
mindent. A dolog bizonyára véres kenyértörésre 
kcril.t. • Különben miért hivatnának engem P 

Nem ért rá tovább gondolkozni, mert meg
érkezett a- Marosiék kapuja elé. 

Az előszoba ajtaját maga Marosiné nyi
totta k i előtte és a mikor belépett Barkós, 
görcsös sírásban tört ki az asszony és egy pilla-
natig szólni sem tudott. Et-elcsukló hangon' 
mondta aztán, hogy a férje alig egy órával [ 
előbb öngyilkosságot követett elr A mellébe 
lőtt és most .haldoklik. Egy Óráig se él talán. 
Barkós némán követte az asszonyt az ebédlő
szobát) i t a kis szalonba, ahol Marosi Adám" az 
öngyilkosságot elkövette. -

.Az ebédlőben .valaki eléje jött és kezét 
nyújtotta neki. Az Opcrette-slinház tenoris
tája vok. 

— Ah, ugy látszik, — dörmögte magában 
Barkós — jól.sejtettem, hogy itt holmi olyanféle 
dolgok történtek, amiknek jobb lett volna titok
ban maradniuk. 

És szegény Marosi Ádámnak igaza lehet, 
ha ugy találta, hogy hármuk között 6 méltó 
leginkább a meghalásra-. Hat minek is élne ez
után t o v á b b ! . , . 

— Asszonyom, — mondta az orvos, 
nekem itt már semmiféle dolgom nem lehet. Én 
csak konstatálhatom majd néhány perez múlva a 
szomorú tényt. — 

Az asszony fájdalommal borult a kihűlő 
testre Valahonnan az átellenes házból zongora' 
hang hallatszott a szobiba. Valami pajkos 
kupié volt. 

A haldokló egy kissé felemelkedett a hűt
len asszonyának engesztelőn nyújtotta oda kezét. 

— Nagyon szerettelek.'. 
A színész ott állt némán az ablak felé for

dulva, a nő meg a haldokló ura előtt térdepelté 
és csókolta a bocsánatot nyújtó kezet. 

_Az orvos pedig csendesen lezárta Marosi 
Adáiü szemeit. 

> * - r . .^fc-" • • 

Egy óra múlva Barkós már ott volt a szer
kesztőségben és nagy sietsége el dolgozott á tár
csája befejezésén. Arcza sápadt volt és kezében 
reszketett a toll. 

A tréfás kedvű kolléga pedig ugyancsak 
csodálkozva olvasta másnap az újságban a láreza 
végét, hogy a szegény megésalt térj nem ölte 
meg hűtlen nejét és nem gyilkolta meg a csá
bítót sem, hanem — agyonlőtte magát, miután 
a hit asszonynak előbb . . . megbocsátott. 

— Szép, szép, — mondta később Barkós
nak, — de hát nincs benne Igazság. Az életben 
nem szokott ez igy történni. 

Látnivaló azonban, hogy ez a befejezés 
valamiképpen az igazságot is megközelíti. 

kis hivatalnokot és mindenkit ngyancsak 
nyomhat a lakbér kérdése, am-ílyet Ame
rikában a házépítő szövetkezetek igen 
szépen rendeztek. • <̂ -

Cleveland városának 400.000 nyi la
koma mintegy 40—50 négyszög ménfőid 
területet foggal el, a városban bent igçn 
sok üres telek van, melyek nagy értékűek 

éppen ezért nehezebben adhatók el-r -a 
város külsőbb részei, hol- a telkek ára 
olcsóbb, gyorsan népesednek s a házak 
százszámra épülnek a külső részekben. Ezen 
ŝzapora építkezés az építő" társulatoknak 
köszönhető. 

Városunkban mintegy 25—30 ilynemű 
társulat vagy szövetkezet működik. Alaku
lások formája a következő : A törvény, elő-
jrása_értehjiEÍ>en. _5 polgár—kérvéuyt nyújt 
be ez á̂llami hatósághoz (székhelye Colom-
bus) és szabadalmi levelet -kér egy épitő 
szövetkezet alakítására,' a melynek r— 
mondjuk 200.000 dollár - engedélyezett 
tőkéje leend. — A tiszta jellemű és fedd-
hetlen életű polgárok kérvénye alapj<n az 
engedély megadatik, mire ezek kibocsátják 
a darabonként _20o dollár oéyértékü J"és»-
vények es pedig teljesen befizetett vagy 
törlesztéses részvényekben. Ha az enge-, 
délyezett tőke Vjröd része jegyezve van, a 
részvényesek az alapítók által összehivat
nak, a szövetkezet organizálja magát, meg- . 
választja a tisztikart és bizottságokat/ ezt 
[az állami hatóságnak bejelenti es megkezdi 
működését. — A törlesztéses alapon jegy
zett részvényekre az illető tulajdonos havon
ként egy dollárt fizet be és kellő biztosíték 
mellett joga van annyi kétszáz dolláros 
kölcsönre, a' hány részvénye van. — A kellő 
biztosíték alatt értendő, hogy a részvényes 
telke és háza értékének 80%-át kaphatja 
kölcsön a szövetkezettől havi, vagy heti 
törlesztésre, amely kölcsön Után 6% kama
tot fizet, ugy azonban, hogy p. o. 1000 
dollár tőketartozásra fizet havonként 10 
dollárt égy éven át 120 dollárt, ezen be
fizetett összegből -az Av végén- lelesz 
vonva az egész, tőke utáni kamat 60 dollár 
s a fen m ara dó összeg a tőkéből lesz tör
lesztve ; a második évben szinte fizet ií9~ 
dollárt, a kamat azonban csak 940 dollár 
után lesz számilva s igy a tőketarto ás egy 
kissé nagyobb összeggél lesz törlesztve, 

{mint :,z első évben és igy tovább. 

Az épitő-társnlatok nem foglalkoznak 
telekvétellel vagy házépítéssel, mindenki 
olt V C Í Z telket a hol akar és ugy épít a 
hogy akar. Mondjuk, hogy egy telek, 
mely 40 láb széles és 125 láb mély, kerül 
400 dollárba, -a ház 1 nagy szóba, ebédlő, 
konyha és két háló szobából áll, ugy azon 
b in, hogy a szobákban ruha-szekrények, 
az ebédlőben és konyhában edényszekré 
nyek is be vannak épitvr, víz- és gázveze
tékkel, azonban kis pinczével (10 négyszög 
láb) belekerül 1100 dollárba; tehát a telek 
és ház teljes értéke 1509 dollár, melyre a 
szövetkezet 1200 dollár kölcsönt ad, a mi 
12 dollár havi törlesztéssel mintegy 15 év 
alatt lesz kifizetve. 

A magánházak itt jobbára fából, desz
kából épü'nek, tartósak és egészségeseb
bek, miut a téglaházak, .a fundamentum. 
terméskő, 3 lábnyira a földben és 3 láb
nyira a föld fölött, körül az egész ház alatt. 
Az építés igen gyorsan halad, a belső desz-' 
kákát beléczezik és erre jön a czementtel 
és lószőrtörmellékkel vegyitett malter; egy 
negyven láb széles telekre a ház rendesen 
15—20 lábnyira a járdától építtetik, ügy, 
hogy csinos kis hely marad a ház előtt 
virágoskertnek vagy gyepnek (amit itt igen 
gondoznak), és cserjéknek; a ház eleje 
vérandas s nyáron át esténkint az egész 
utcza a ház előtti kis kertben, vágy a ve
randán van ; a házak között mindkét ol-
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dalon 15—20 lábnyi széles szabadterület 
van, e terület fele az egyik, másik "feie~a 
szomszédos ház telkéhez tartozik, ami "i 
tűzveszélyt leszállítja, az utczák ugy vannak 
fölmérve, hogy a telek végénél egy 16 láb 
széles köz vezet, el s a csatád részére ér-
kező szállítmányok, mint szén, fa, stb. a 
hátulsó kapun -hozatnak az udvarba, Az 
uj utczák nyitásánál a kánalizálás, viz- ésl 
gázcsövezés múlhatatlanul szükséges, amit 
a i illető földtulajdonos, mielőtt parciel lázta i (j y ^ , n j 8 (j 
volna^a földet, teljesitj_már csáV azért is,}' 
hogy telkeinek értékét emelje s azokat 
gyorsabban eladhassa. 

(Folyt, köv.) _ ' 

den ok nélküTmegtámadta Iván János, Knmondi 
József és Marton Kerencz ottani fiatal legénje-
ket egy bottal és csupán virtusból ütlegelte. Hiába 
kérlelték, hogy nagyon fel bántalmazásával, sze
gény fiukat annál jobban ütlegelte, mire mind
hárman megrohanták KnrdoBt, 9" akár liogj'án 
kardoskodott is, kivették kezéhój. a'* botot és ugy 
elrakták, hogy vérében „feküdve találták meg. az 
árokszélén. Azt hisszük, hogy nem lesz töhbet 
kedve ok nélkül verekedni • > 

— Öngyilkos vasúti tisztviselő. Szomorú 
újéve lett Nagy József jánosházai polgárnak. 

-Nagy Ii»jnH1ji_m. Ali, vasnt tiazt-
"vtselöjé'TnööTtfzTtn; SzilveBzter. éjjelén múlatás 

H Í R E K . 

•-—, Ndegyleti.bál. A kf*qzellL;»Br-
ísébet"-nőegylet jótékonyezélu Tttnezmu-
latságúról. mely tegnap éjjel folyt le a 
.Korona" -szállodában, hit-fapiink jövő szá-
mákan hozunk részletes .'tudósítást. 

' — Közgyűlés. A „Kis Czelli Ifjúsági 
önképző-kör' keddeii, folyó hó 13-tVn 
este 8 órakor tartja -közgy ülését, melyre 
a tagok, valamint az érdeklődök, tiszte
léttel meghívatnak. - Az tliüksig. 

— Vadászat helyett, vadász-vacsora. A mull 
1902. évi vadászidény befejezéséül Zathareczky 
Géza nagybérlő vadászatra hivta meg Jutára, 
kemenesaljai barátait és tisztelőit Azonban a 
föld felette vizenyős levén, a vadászatot meg
tartani nem lehetett.. A vendégszeretetéről is
mert derék háziúr nem hagyott magán kifogni: 
daezolt-az- idővel; vacsorára hivta meg barátait 
és tisztelőit. A czafrangos ételek mellőztetvén, 
minden izében választékos magyar ételek kerül
tek asztalra, kituno borokkal. Aztaé e»yik vesz
prémi hírneves ezigánybantla szolgálta. Va :óban 
dicséretre méltó érzéssel és szavatossággal vé
gezték dolgaikat, ugy hogy. az elismerést meg
vonni tőlük nem lehetett ( Maróthy László egy 
rövid talpraesett beszéddél üdvözölte első sorban 
a derék háziurat. Volt még a -36— 38 vendég 
közül több szónok is, kik hasonló jó kivaniíVjot 
bocsátottuk az egek Urához, hogy a mindig ilju 
lélekkel megáldott derék háziurat a haza -
mélynek igazán egy jó fia, közjátékommá; — 
melynek nem egyszentdra; mar ^izoiiyTfékát — 
a kultúra, mely egyébként is fenköit lelkének 
veleszületett tulajdonsága, számára, tartsa meg 
igen sokáig 1 —Ü. ? 

- • ^ Egyleti élet, A TKis-Czellí Iparos 
Ifjúság önképző-köre' kedden este tar
tott értekezletén elhatározta, hogy cziinét, 
tekintettel arra, hogy w a kereskedelmi 
ifjúság is belép a körbe, „Kis-Czéllí Ifjú
sági önképzökör'-re változtatja.-

— — Tánczmulatság, A nemes-domülki ,01-
vasóköi* könyvtára javára, folyó évi február hó 
8-án Nemes Dömölkön, az ,Angyal"-veiidégIöben 
tombolával egybekötött tánczniulatságot rendez. 
Belépő-díj: személyjegy 80 fillér, családjegy 1 
kor. 60 fillér. A meghívókat legközelebb szít 
küldi a rendezőség. 

Sártenger. A legutóbbi gyenge 
időjárás következtében, utczáinkoti való
ságos sártenger van. De éz még csak 
hagyján volna és tttrltetó » kocst forga
lomra, de a gyalogjáróknak ugyancsak 
keserves állapot jut osztályrészül, l»a 
egyik utczáról a másikra akarnak átnenni; 
Alig egy-két uteaai gyalog átjáró vau, így 
legtöbb "helyen bokáig érö sírban kell 
gázolni. Hát a t. elöljáróság nem látja 
meg ezeket a botrányos állapotokat? 
Miért nem csináltatja meg- végre vala
hára az utezai átjárókát? Hiszen nem 
kerül oly rengeteg összegbe ezeknek a 
megcsinálása és talán végre a polgárság
nak, akik nyűgnek az adóterhek alatt, 
van joguk arra, hogy a közlekedési utak 
jókarban tartását követelheti. 

— Porul járt hirei verekedő. Kardos Ist
ván felsó-nemes-kereszturi lakos ki jő verekedő 
hitében áll, f. hó 4-én a balozaai pusztánál mtu-

közbeif szóváltásba elegyedett egy jelenlevő ön 
köTltéssel, mély N. L. fellobbanó természeténél 
fogva csakhamar tettlegessé fajult, melynét"N. 
L. alaposan helyben hagyatott Az önkéntes 
nyomban Nagyhoz küldte segédeit, de mire azok 
lakásába értek, Nagy Lajost halva találták — 
agyonlőtte magát. 

— Közkívánatra. másodszor, A Z - iparos-
ifjúság fizilveszter-esti műkedvelői előadása a 

ki Acsádynak munkájából ismeri meg a magyar 
királyság elsó századának is és Kálmán . uralko.". 
dásának történetét. A?, megtudja, mi az igazi 
magyar nemzeti politika és az belát a fej
lődő, magyar - köziélek mélységeibe, az meg
érti a magyar társadalom,, a magyar gazdasági 
élet alakulását, a papságnak azt .a fontos nem
zeti munkáját, melyet'a. megállapodás, a meg
szilárdulás ez első idejében végzett. És milyen 
élvezetesen vezet be Acsády ezekbe a mély his
tóriai igazságokba! Milyen világosan értjük azt 
az eredményt, amely kétségtelenül fáradságos és 
eredeti kutatások gyümölcse! Hisszük, hogy a 

pcözor̂ ĝ HnékányoTrit "TógjiTennek^a kész históriai 
munkának kiválóságait, méltányolni annál inkább, 
mert ha elolvassa, neki lesz benne a legnagyobb 
gyönyörűsége. - f , 

3458-

közönség körében csak az előadás lezajlása után 
vert nagyobS htillámokati Az előadáson részt 
vett közönség' elhalmozta dicséretével a múked 
velőket pompás és szabatos, egyöntetű játékukért 
és igy a műkedvelőknek az előadás után, hogy 
ugy mondjuk jó hírük kélt" szárnyra és sokan 
ama kívánságukat fejezték ki. hogy az előadást 
ismételjék meg az ifjak. A közönség e kívá
nalmának készséggel felelr.ek meg a műkedve
lők amennyiben a .Vörös zászló' czimü nép.-
szinmúvet a jövő vasárnap, f. hó 18-án, újból 
színre hozzák. Már most azután a m. t. pub
likumon van á sor, hogy a-kezdet nehézségeivel 
küzdő ifjúság jóakaratú és dicséretre méltó tö
rekvését kellőleg méltányolják is. Majd meg
lássuk hát ugy lesz-e ? . ™ 
_ . — A bátor anya. M.-Gencsen f. hó 5-én 
Móger Ferenc* és Móger Sándor kissé itas álla
potban egymás közt összevesztek és egymásra 
fejszét fogtak, azonban azzal egymást nem bán
tottak. A lármára odajött ifj. Móger Ferencz 
is, ki felhevült állapotákan égy vasvillát raga
dott és azzal Móger Sándort leszúrni akarta. 
Ezt tátván^Móger Sándor 'és-aézobába menekült, 
de Mógerutátia tört és kijelentette, hogy Sán
dort leszúrja, akármi történik U vele. Erre 
Móger .Sándor édes anyja a vasvilla elé állott 
és nem hagyta neki fiát bántalmazni, k i ijed
ségébenaízoba szöglétébe bujt: Habár ifj. Móger|." 
öt is leszurással fenyegette, szegény asszony 
mindig a villa elé all .luindmMig, míg a csend
őrség megérkezett, ki is a dühöngő férfit meg
fékezte, f-.—r-— f. .; • 

•'— Felülfizetések.* Xz iparos ifjúság Szil-
Jvoszíer-estélyi műkedvelői előadMánakJövödel-
méhéz utólagosan meg hozzá járultak: özvegy 
Deini Síjitdorné' umá és Horváth János ur 2—2 
koronával. Összesen: 4 korona. 

—: A magyar királyság Uső századaiv.,1 
és Ká mán ura-kodásával foglalkozik Acsady ffA 
inagyar~,btrodaloiIl története- czimu müvének'^ 
most megjelent 5. és 6 füzetében. Mint az elóbbi 
füzetekben, ugy ezekben is a nemzet kialakulá
sának bclsó törtenetére a szocziáas és közgaz
dasági mozzanatokra helyezi a fősúlyt. Nincs 
magyar históriai mii, melyből olyan élesen- ki-

902. tk. sí. 
T Árverési hirdetmén^kíiÖDat. 

A. kis-czelli kir. jbiróság, mint tkvi hatóság, 
közhírré teszi, hogy a m. k i r államkincstár vég-
rehajtatónák Schrotta Etelka és társai végrehaj* 
tási ügyében a kis-czelli kir. jbirőság területén 
levő jánosházi 1381. sz. tj&vben A f 187/c. hrsx. 
alatt foglalt 276. sz. házas ingatlanra 800 kor, 
kikiáltási árban elrendelte azon korlátozással, 
hogy amennyiben az 1900. évi 1931. T»z?végzés-
S.;l Németh Mária Schrotta Antalné javára bekeb-
lezctt élethosszig tartó haszonélvezetből álló szol
galmi jog fentartásával a szolgalom telekkönyvi 
bejegyzését megelőző -tehertételek fedezetére 
szükséges 2000 kor. vételár be nem Ígérteinek, 

árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok 
ezen szolgalmi jogra való tekintet nélkül elár
vereztetik. " - _ . 

A fennebb megjelölt ingatlan az igo3. évi 
január hó huszonhetedik (27.) napján d. e. 9 
órakor Jaauihaza. községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog., 
Vi-w.^Árverezni szándékozóké tartoznak az ingat
lan becsárának 10%-líí jjagyis 80 koronát kész
pénzben, vagy óvadékképes papírban a. bírói-ki
küldött kezéhez letenni. 

Kelt Kis Czellben a kir. jbirőság, mint tkvi 
hatóságnál 1902. nov. 16. 

•- LÁSZLÓ, kir. aibiró. 

3862—1902. tk. S Í . 
Jelentés arról, hogy Vidos Kálmán kis-czelli 

lakos végrehajtatónak, Szabó látván izsákfkt lakos 
j végrehajtást szeuvedelt elleaí-végreliajtasi ügjében ax 

1ÖU2. évi 3096~ sz. alatt beadott árverési kérvény 
érdemileg elintézhető. 

Ar«rési ainteuiéBjr 
Vidos Kátaán i. ügyvéd- kis-cz»lli lakos végre

domborodnék Szent László és Kálmán uralkudói 
munkájának jelentősége. Gyönyörű (ejtegetések
ben mutatja ki Acsády, hogy az elsó királyok 
oülcs és minden izében magyar politikája - mint 
csoportosította a magyarság minden rétegét a 
trón koré. mint egyesültek a magyar államcsz-
mében a nép legkülönbözőbb elemei, örömmel 
dolgozott az egész nemzet királya o:dalán_^és 
aránylag nagyon rövid idő alatt óriási haladást 
telt az anyagi jóiét és polgárosodás terén. Lászlő 
már nemcsak nemzeti, hanem tucsazeszárnyaló 
birodalmi politikát követett. A kicsiny magyar-' 
országot tengeri állammá tette. Politikáját követte 
Kálmán is. Horvátország a magyar állam alkat
része lett! És a nagysikerű külpolitika meUeU 
milyen óriási munkát fejtettek ki ezek a dicső 
királyaink a belső-kormanyzas-tcrén. Mi mindent 
észrevett éles szemük és itii mindenre talált or
vosságot bö'csességük. A pénzveréstől, az ország
utak építésétől kezdve,,a jogé-ct megszilárdításáig, 
a kereskedelem fellendítéséig, a katonaság sza 
poritasatől, az adóztatás igazságosabbá tételéig 
minden olyan mozzanatra kiterjed figyelmük, ami 
a nemzet bclsó és kulsó megerősítésére befoly
hatott. Egészen uj távlatok-tárulnak fel azelőtt. 

uautatrínak, Szabó István izsákfai lakos végrehajtást 
szenvedett ellem végrehajtási ügyében a kérelem kö
vetkeztében a végrehajtási árverés 70 kor. 10 fillér 
ügyvédi' munkadíj és 28 kor. 60 fillér perbeli már 
niegáilajHtolt, valamint jelenlegi 11 kor. 60 fillér és 
meg fe.uieru.endv költségeknek kielégítése végett az 
1881. 60. tcz. 144. §. alapján és a 146 §. értilmé-
ben a kis-czelli kir. jbitésag területén le.ő az izsák-
í a n 3 7 . sz. tjkvbeu A. I . 276/a. hrsz. alatt foglalt 
ingatíaubúl Szabó Istvánnak 2/12-ed résznyi lletósé-
gére a^l88l."60." tcz. 156. §-a alapján, az egész 
iugáUaurá 6" korona, az iizáktái 162. sz. tjkvbea A. 
f 233/b/l. hrsz. alatt foglalt 42. számú házas in
gatlanból Szabó Istváuuak 5/12-ed résznyi illetősé
gére 1008 kor. az iszákfai 168 számú tjkvbeu A-1. 
254/u/g. firsz. "alatt foglalt ingatláuból ugyan annak 
6/24-ed résznyi illetőségére, illetőleg az 1881. 60 
tcz. 150. S-a alapján az egész ingatlanra 316 koro
nában ezenn-1 megállapított kikiáltási árban elren
deltetik. • 

Az árverés • megtartására határidőül 1903. 
évi január, hó tizenhatodik (ió-ú) napjának 
d • e. 9 órája Izsákfa községházához 1 űzetik ki. 

Árverezni szándékozok .tartoznak;a' ' '6«ciar 
10 százalékát késipéuzben, vagy az 1881. éri UL t.-cz 
42. §-ában jelzett árfolyammal száinitott és sz 1881 
évi iwv. Iiú 1-én 3333. sz. a kelt m kir. igazsága 
ügyminiszterireudelet 8. §-auan kijelölt ovadékképes 
érlékpapirlun a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881. évi 60. t.ci. 170. g-a érteimébea a bánat
pénznek a bíréságoü'előleges elhelyezéséről kí-illitia 
szabályszerű elismervényt átstolgáltatni. 

A vételár és ennek az árveréi napjától számí
tandó ő°/0 kamatai, barom hé alatt az elsó az ár
verés napjátéi 30 a második 60 a liarm idik Do nap 
alatt a kis-czelli kir. adóhiratalaál ti:-ten.l i< le. 

Az árverési feltétel k alulírott ikőnyví hatóság 
és Izsákla községházánál tekiatltetők meg. 

Miről az érdekeltek értesíttetnek. 
Kir. járásbíróság mint "tkvi hatéság Kis-

Czellbeo, 1902. ért november I éo. 
J^S^ iLki r^ i i lb i rú^ 
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Borvásárldk,— 
borker««kedök s v e n d é g l ő s ö k 

borvásárlás előt t^orduljanak teljes bizalom 
mai alttüroltlioz,-'/ lei nem önérdekből; 
sem mint ügynök, avagy közvetítő, 
hanem mint egyike azon bortemelőknek, ki 

fáTáctságoT nerrT^sajnálva, 

K ő s z é n = 

e l a d á s . 

sem )Jót sem 
minden tekintetben 

, . , í i I 3 a a Q . © r L t © s e r i . 
segédkezet nyiijt a bevásárlóknak, hogy 
szükségleteiket J igyr iökök mellőzésével, a 
szőlőhegyekben a helyszínén megvásárol
hassák. Borvásárlók Tapolczáfa érkezéseket 
jó előre ^tudassák. •"- _ 1 _ 

Kó'vágő-Ors, (Zala m.) 1902. decz, 24. 

fd. Marton Samu. 

Eladó szőlővessző! 

100.000 szokványraiiioségu fásojtvány 
100.000 „ hazai gyökeres 

és 

1000.000 szokványmiiiöségü sima hazai 

.szőlővessző kapható: 

F r i s s L á s z l ó 

» szőlőbirtokosnál, : — 

Van szerencsém a n. é.~ közönségnek 
szives tudomásul aünh hogy a -tatai szén
bányák képviselétök%t Kis Czell és vidéke 
részére reám ruházták. R i 4 . t á ron tartok" 

„Tatai brikett" 
szenet, mély teljesen pótotjara porosz szenet 
és szobafüteshez, főzéshez a legjobb és leg-
jutányosabb. A tatai tojís brikett szén elő
nyei, hogy nagy fiitőerővel bir, szagtalanul 
eg, nem képez salakot, nem porlik, nem 
piszkít, nem esik szét s igy misein vész 
kárba. 

Minél számosabb megrendelést kér' 
tisztelettel 

BÓKIG SÁMÜEkJis^ielL 

G O O O O O O O O O O O 

- - - Bus Boldizsár 
é p ü l e t - é s b u t ör-a 5 z t a 1 o s, 

..,«•-. — koporsó raktára — — •• • 

KIS-CZELL -(régi takarékpénztári épület). 

Van szerencséin :f n! é. közönség szives 
tudomására adni, hogy épület- és bútor
asztalos műhelyemmel kapcsolatban 

koporsó r a k t á r t 

is rendeztem be. Elvállalom temetések tel
jes rendezését a legolcsóbb ártól kezdve. 
A"i i . é. közönség szives pártfogását kérve 
maradtam - illő tiszlefettciT V" 

S - U L S Bold.lzsá,x 
épület- és bútor-asztalos . ' 

2—10 koporsó raktára, KIS-CZELL. 

T a, p ole z a. 
— - (Zalamegye), g 

* KOIKIATITS ERNŐ * 
ég órás és ékszerész K i s - C z e l l b e n (Bazárépület.) , 

Ajánlja jól felszerelt raktárát valódi G e n f i z s e b ó r á k b a n arany 
és ezüstből, mérsékelt versenyképes árakon. 
^ - „ . í É b r e t i t ö , inga és schvarzwaldi órákat: Arany, eiOtt, toula nikkel óra-
lánczokat'. Óra javításokat pontosan eszközöl és javításokért egy évi jótál
lást vállal. ' -
j '". Dus választékú raktár a legjobb berlini szemüvegekben é s zwikkerekben 
a legolcsóbbtól-a legfinomabbig. Szemüvegek és zwikkerekhez bármiféle rési 
kapható és azok javítását olcsón eszközlöm. -_ 

WF[ Tört aranyat és ezüstott újért becserél, avagy a legmagasabb. Ír-~ 
ban vesz meg. ^ • 16—17. 

M E G V A N ! 
ezzel kezdte sok beteg, a ki a Viríts féle Sósborszesz (Ferencz-
pálinkát) szaz meg százféle nyavalya ellen, használta -és a használat 
által megszabadult a bajától. Annyi köszönd levelet hozott.és. hoz még 
mindennap a posta — úrtól, paraszttól — hazánk minden részéből, ugy 
mint a külföld legtávolyibb országaiból — hogy "egy ^könyvesház tele 
lenne vele. ha mind. I-. nyomatnánk, de csak utoljából szedtünk elő 
egy párt abba a kis füzetbe, a 'melyet mindenkinek, aki azt kéri, a 
postán ingyen küldünk be, s amely füzet-ke egyszersmind bőven leírja, 
hiely alkalommal és hogyan lehet a Sósborszeszt használni. 

A Vértes-féle Sósborszesz, különleges készítési módjánál 
fogva, a legjobb sikerrel használtatik, mint fájd lomcsíllapitó 
befforzs'olés. illetőleg borogatás: köszvény\ csuzx lueghklés, nyi-
támlás, szutál, szaggatás ellen, fejfájás, bénulás, ficzamodás, 
gyulladás, daganatot, mell- és tornkbántatmak ellen. Levélhordó, 
katona, kerékpáros, vadast meg minden járó-kelő ember elfá
radt tagjaiba uj erőt önt. — Mint kitűnő, kellemes pipereezük 
a legjobb szolgálatot teszi a jejbör erősítésére, elpusztítja a 
hajhullást okozó korpát; jó a száj ápolására, mert ha 5—10 
cseppet teszünk egy pohár vízbe, kellemes, fölfrissítő, a szájat 
és fogat tisztilő szájvizünk van. 

-ítetsbteg a Vértes, féie Sósbórszcsz nagyon használ gyomor-
pbres, hasmenés, rosszul lel fejfájás ellen, mint kellemes üditS itat 
slb. ^Különös lsteüáldása arra felé. ahol nincsen jó ivóviz, mint 
p. ó*. az Állóidon. — mert ha pár cseppet- a vízbe öntünk, 
megöli a sok káros jiarczillust és ezáltal íz élvcihctlen, egész, 
^ségtclcn vizet artai'niátlcnna és ihatóvá teszi. 

.'Általában véve a Vértes-féle Sósbórszcsz majdnem minden bajnál 
használható első segítségül. Belsőleg egy néhány csepp veendő ezukorra 
vagy vízre, külsőleg pedig cgyizerücn bedörzsöljük, Hogy a baj elmúljék. 

.Nem csoda tehát hogy az, aki cz.cn legkitűnőbb, legmegbízhatóbb 
és mindenre iá házi szert ciak egyszer is használta, teljes meggyőző-
df.>si-; vai:ja : . • \ _ ..'•• -. ;. 

•télc Sósbórszcsz Kell 

v<SJjegj. 

ekem es s e m m i m á s I 

Igaz-e, hogy drágább a Vértes féle Sósbórszcsz a másénál f — Leg : 

alább ugy mondja .egyik-másik elárusító, a kinek az állítólag olcsóbb 
portékánál nagyobb a haszna és ezért a közönséget rábeszéli, hogy. azt a 
rossz portékáját vegye. Pedig hát ez sem igaz 1 Tudja a magyar embei, 
hogy olcsó húsnak hig -a leve és hogy a hatásos czéljáuak megfelelő szer 
soha sem drága. A Vértes-féle Sósbórszcsz azérr sem drágább, /hanem 
még olcsóbb is más. fajiaknál, mert daczára annak, hogy az üvege kisebb, 
a Vértes féle Sósborszesz sokkal hosszabb ideig tart, mert erősebb és igy 
abból sokkal kevesebb kell, mint más .ajtaból. Bcdörzsölésre például a töb

biből egy evőkanálnyi kell, a Vértes-féle Sósborszeszből elé-, 
gendő egy kávéskanálnyi; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell 
a Vértes-féle Sósbórszeszból, más fajtáDól legalább 'három*, 
szór annyi. Azért egy üveg Vértes féie Sósborszesz, a cseké
lyebb mennyiség daczára, a sokkal nagyobb ereje és hatása fol} -
tan. síkkal tovább tart, mint más fajtájú, vele egyáru, nagyobb 
Üreg is, igy mégis olcsóbb más fajtánál, minién tekintetben. 

Kicsibe kim érve a Vértes-féle Sóshdrszeszt sehol sem lehet 
kapni, hanem csak 30 filléres, egy és két koronás eredeti üve
gekben. — Ezek csak akkor valódiak, ha a mellékelve lcnyom-
tatatotf paraszWcdjegy és .Vértes ' sor rajtok és a skatulyákon 
látható. — Vértes-féle Sósbórszcsz egyike azon ritka magyar 
különlegességeknek, amelyet nemcsak itthon, hanem külföldön 
mindenütt keresnék, megbecsülnek és nem régiben megint 

Ostende-, Róma-, Paris- és London-bau 
az ottani kiállításon clsS dijakkal: díszoklevéllel, diszkereszttel 
és"arany-ércmmel lett kitüntetve. — 1 egyszerű üveg VérteK 

féle Sósborszesz kimeríti} használati utasítással együtt 1 kor.; 1 dupla 
üveg Í7,szer annyi tartalommal mint egy egyszerű 2 kor.; I próba-
Uvccskc 30 fill. Kapható a gyógyszertárakban és fuszerkereskedésekben, -
Kis-Czellben Nagy Gyula ur kereskedésében. Jánosházán : Kegy. Szövetke
zetnél, általában olt, hot plakátok a'fenti védjegy gyei latnatok és közvetlen : 

— - — V É R T E S L . aa-gyógyaz. Lúgoson. 4—60 
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