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Kie-Czell.Gyarmatlii-tér 76. Ilim. Ide intézendík a lap nel. 
lemi «t anyagi részét illető minden küldeménye*. Névtelen 

letelek figyelembe nem vétetnek. ' 

A k i e g y e z é s . 

Sok liuza-vona után végre kimond
hatjuk, hogy megszületett a kiegyezés 
Ausztria és Magyarország- közoTt A kétes 
bizonytalanság köde kezd "eloszlani s a 

"két kormSnyTöTött derültebb az ég. Ma-
gáról a kiegyezési megállapodásról a mi
niszterelnök csak a képviselőház előtt fog 
részletesebben beszámolni, nekünk azon
ban módunkban van — az eddigi jelenté
sekből is — világos képet adni ugy az 
egyes pontok, mini az általános végered
mény "felöl. 1 

Sok meddő kísérletezés után a Fel
sége tette meg a propozieziót, "bogy a 
vámközösség alapján kísérelje meg a két 

' kormányelnök a nehézségek leküzdését. 
Csak ezután létesült, kölcsönös enged
mények árán, *t kiegyezés; % ^ - \ 

- Magától - értetődik^ hogy. ezek a köl
csönös engedmények, hol az egy ik, hol a-
másik fél hátrányára történtek s igy csak 
a részletes jelentés után tudhatjuk taeg 
végleg, hogy mennyiben- vagyunk nyertes 
vagy vesztes felek: •"-

Az ujabb kiegyezés tíz évre szól, bár 
a kereskedelmi szerződésekről nem mond
hatjuk még el egészen bizonyosan, hogy 
ugyanannyi időtartamra szólnának. 

járt. A kiegyezés ez uj pontja tehát fe
lelet a budapesti adófelugyelSseg^erélyes 
eljárására. 

A készfizetések fölvételét egyelőre * 
januárra halasztották el. Azután újból 

- Az egész kiegyezés inkább egy kom
promisszum kép t adja, "amelynél Kőrber 
is tett némi engedményeket, de álláspont
ját mindvégig sikereseri tartotta fenn és 
vitte keresztül Ezt bátran mondhatjuk 
a bécsi féihivutujnH jélelitései nyomán. 

A vámtarifa dolgában Ausztria mind
végig azokra á" dolgokra törekedett, ame
lyek előnyösen érvényesülhetnek a kereske-
delniTszerzödésekben. Az agrárvámokat 
felemelték, mig az iparvámok felemelését 
csak részben tudták elérni. 

Az állatforgalom tekintetében Magyar-' hivatalosak jelentései szerint 
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Természetesen a legelőkelőbb városrészben 

lakik. Ezt már igy rendezték be a fiai, akik 
már gondoskodtak arról, hogy apjuk pénzét a 
legurasabb módon adják ki. Sem faradságot, 
sem pénzt (t. i . az apjukét) nem kíméltek hogy 
lakásukat a legdrágábban és legelőkelőbben ren-
dazzék be, franczia főszakácsot, kifogástalan ina
sokat fogadtak. A pénzember pedig hálából 
megengedte fiainak, hogy lakásán barátaikkal 
dáridózzanak, házas lányának pedig, hogy esté-
lyeket és balokat, rendezzen. -

Pedig- ha saját lánya néni mondaná, az öreg 
ur el se hinné, hogy ez a sok mulatság' neki, 
már t. i . az öreg urnák, örömet okoz. Ha a süp
pedékes perzsa szőnyegeken végig ment és hir
telen ösmcretleo hölgyekkel találkozott, akiknek 
nevét sem ösmerte, dc akik-ól tudta, hogy mint 
Edit lánya vendégéi soká fognak nála lakni, 
lánya mindig csak azt ismételte neki : 

— Papa, he félj, te nagyon 40 társaság
ban vagy I 

Ezt mondta neki az ő előkelő lánya, aki 
különben sohasem bocsajthatta meg-apjának, 
hogy alacsony -társadalmi rétegekben született. 

ország megmaradt az ellenőrzési intéz 
menynél. Igy tehát konstatálhatjuk, hogy 
e két pontnál semmid nyereségről nem 
beszélhetünk,— a magunk javára. 

A tiroü gabonavám Inéra I9Ő3; végé
vél, hanem 1906-ban szűnik meg. Az osz
trák köauány_még ázt is követelte, hogy 
a pótvám ezentúl se 
Tirolnak állítólag: szüksége van erre s a 
kincstár nem akarja fedezni a pótvám 
elvesztése következtében mutatkozó hiá
nyokat. _ 

Az osztrákok követelése volt a bizo
mányi raktárok megadóztatása. A.buda
pesti adófelügyelőség ugyanis megkezdeite 
az osztrák bizományi^ raktárak megadóz
tatását, ami nem csekély eredménynyel 

megindulnak a tárgyalások a kiegyezés1 e 
poutja tárgyában. 

Ezek utánmérlegelhetjük akiegyezés 
minket érdeklő értékét. Ausztria öröme,, 
melylyel a kiegyezést fogadta, bizonyosan 
nem fog a -mi örömünkkel találkozni. 

Az osztrák kormány — a bécsi fél-
érvénye

síthette erejét és az elég arra, hogy ben-": 
nllnk az elkedvtelenités érzetét keltse. 
Maga az á tudat, hogy Ausztria ipara to
vább is dominálhat a jelenlégi vámtarifa 
mellett, nem engedi, hogy valami túlzott 
reményekkel nézhessünk a miniszterelnök 
képviselőházi jelentései elé és megerősíti 

szfihjék meg," mert|bennttnk; azt a hitet, hogy Magyarország 
mindig csak tervez, de . tervei mindaddig 
füstbe fognak menni, mig Ausztria hivatva 
van azokat .elbírálni." ~r~~[ 

És amint ott ül az asztal fejénél a sok ide
gen közt, akik csak az ö borát iszszák, az ő 
ételeit fogyasztják, szomorún tekint • maga körül 
és némán ül tovább, hiszen a társaság beszélge
téséből egy szó sok, de annyit sem ért. Egyedül 
marad még az asztalfőnél, mikor a fiatalok már 
régen a könyvtárszobájába vonultak, ahol valami 
dilettáns-előadás próbái folynak. Az öreg ur 
szívesen ülne tovább is helyén, de egy szolga 
udvariasan bár, dc határozottan tudtára adja az 
örrgnek, hogy le kell szedni, különben a cselé
dek későn- jutnak vacsorájukhoz Gyorsan és 
szinte bocsánatot kérve ugiik fel az öreg ur, 
hogy átmenjen a szalonba. De ott most nem 
lehet maradni. Edit estérc-bált rendez, s ezért 
az egész szoba rendetlen. Átmegy a könyvtár
szobába. I'-t a műkedvelők próbainak. Karos
székében égy fiatal hölgy fekszik, ép most próbál 
valami ájulási jelenetet. Az egyik .fia, a gyön
gédebb,'végre talál valami' zongoraszéket, ame
lyet a műkedvelők nélkülözhetnek és azt adja 
oda apjának. Ez helyet foglal és maga.köré 
néz. A műkedvelők próbádnak; ő egy szót sem 
ért az egészből. De mivel1 úgyis olyan fárá~dt, 
hát már itt marad. Az igaz, hogy a sok gond
tól kissé elborul az arczn. ama Edit röglön észre 
sem vesz.. Odamegy apjához és fülébe súgja, 
hogy há nem tud vidámabb arezot vágni, hát 
okosabban teszi, ha aludni megy, jelenlétével 

Mert Ausztria nem elégszik meg azzal, 
hogy iparunkat — még kifejlődése előtt 

elfojtotta," hanem mezőgazdaságunk 
ellen is tör és azt; hathatósabban tudja 
lenyűgözni, mint mi megakadályozni az 
iparinváziót. ."'•__.• -. -

úgyis csak zavar. Miután fél, hogy nyájasabb 
aVczot-hazudni nem tüd, aludni is megy. 

De aztán másnap az egész város tele van 
a pénzember eetélyével és csak nagyon termé
szetes, hogy a sikerült estély rendezéséért még 
6 tartozik hálával Edit lányának. -• 

A pénzember felesége egészen más, mint ő. 
Sokkal fiatalabb nála, szép, jószármazásu és k i 
fogástalanul öltözködik. Csak néhány hónapot 
tölt évente a fővárosban, a többit saját villájá
ban a tengerparton. Ha őszszel bucsut vesz 
férjétől, mindig nagy önuralmat . tanúsít, bámula
tos erővel leküzdi a válás fájdalmát. 

Régi szokásból ma is a tőzsdére hajtat a 
vén mii iomos. ahol évek előtt megszerezte nagy 
vagyonát... Gyermekéi azt nevetségesnek tartják. 
De ha sokszor szükségük van pénzre, akkor 6k 
is megtalálják a tőzsdéhez vezető utat, hogy ott 
az öregtől kicsalják a pénzt. Fiai. csodálkoznak 
azon, hogy ó mit csinál ott egész nap. Nekik 
pedig fogalmuk sincs arról, "hogy az ember ho
gyan szerzi a pénzt; ők csak azt tudják, hogy 
hogyan kell azt kiadni. Ezt azután, nagyon is 
alaposan értik. 

- . . . Egy reggel Ferenci,, azjnas, ijedt arcz--
czal rontott, be ̂ Edithez' és így szólt:. 

—. A nagyságos ur nargyon rossrul van, 
tan Jó volna mindjárt orvosért menni ? ...'.'.~Z^Z 

. . — Ez a Fercncz is mindjárt ugy megijed, 
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A vámközösRég tohát megint fennáll, 
mi meg sikerre való kilátás nélkül álmo-

-dezhalunk tovább kedrencz "eszménkrölT 
az önálló vámterületről. Pedig agyonnyag-

-gatott iparunk és, kereskedelmünk esdve 
várják a fölszabadít 'ás pillanatát és léleg
zetünkét visszafojtva lessük nagy türe
lemmel az alkalmat, hogy az ország, a 
haza természetes fejlődése elől ledöntes
senek mindamaz akadályok, melyek', min 

Fanni, Singer Jenny és Stern Zsófia úrhölgyek, I A jótékanyezélra való tekintettel a kövét-
valamiut Katona Fülöp, Korai Arnold, Si-hciber, kpzó" felüíhzeiések történtek: 

ften látszat szerint, '"Tőszirtekkéiit áll
ják útját. 

Ha már hosSzafeb időre ismét le kell 
mondanunk az önálló vámterület reményé
ről, hisszük és elvárjuk, hogy kevés vár
tatva minden szükséges tudnivalóról teljes 
és burkolatlan bizonyosságot fogunk kapni 
é l e bizonyosság alapján lehetséges" lesz 
sokat zaklatott nemzetgazdaságunkat szé

kesebb, kevésbbé korlátolt mederbe terel
hetni, hógy végre ismét aggodalom nélkül 
foghassunk a nagy munkához : hazánk fel
virágoztatásához. - - ^ 

A i „ E r z 8 Ó b e t " - a ö 3 g y l í t b á l j a . 

A ,Kis-Czelli Eraséliet-nőjgylet' 1. hó ló-én 
a Korona-szálló nngytei méhen "saját pénztára 
javára hangverseny- és felolvasással egybekötött 
fényesen sikerült tánezvigolmat rendezett. 

•- A hangversenyen . kii. remúködlek Bnlussa 
.lenn, a Vigsz'nház tagja, ki Iialla .Miklós Ru-
tacska czínui költeménye és Temérdek több 
apró versének előadásával szokatlan, zajos sikett 
aratott. A műsor másik pontját dr. Kovács Jó
zsef a Pesti Napló beim un kn társának útileírása 

várakozást felülmúló művészi es anyagi- siker 
vigalmi bizottság, elsősorban pétiig nz egylet 
fáradhatatlarr elnökaaszoayáinik Weiss Kálmánná 
úrhölgynek, továbbá német Márkusáé, tlr. Ba
lassa Jcnóné és'Schleifler Kálniántié úrhölgyek, 
mint-az Erzsébet nőegylet választmányi tagjai 
önzetlen buzgalmának köszönhetőt. 

A műsor lejátszásával kezdődött a tánez, 
n e!y szakadatlanul, virrailattig tartott. Az első 
négyest két Coloiiban 5ÖT>ár tánczolta. A mulat
ságon részt vett hölgyek névsorát tudósítónknak 
a következőkben sikerült följegyezni Jelenvol
tak : Asszonyok: Özv. Ányosné, AltsSdter Jó-
zsefné, Blettler Páltté, dr. Balassa Jenőné, Ber-
ger Ferenezné, Csillag Salamon né. Deutsch Sa
mum1. Erdős Józst'fué (K.-Sönijén), özv. Grósz 
Henrikné, Günsberger Ignáczné, Günsberger Li--
-pótné (Ság), özv. Gayer Gyulááé, Galambvá Bé-
láué, .Hónig Samuué,. H sr&eg1Józsefhé (Sárvár), 
Hiller Mónié, Hoffmnmi Samuné, Kelemen Tiva-
darué, Landler Snmuné, Nagy Józsefné, Neuhau-
zer'Imrené, Német Hárkusné, dr. Pletnits-'Fe-képezte, ki szellemes .'és . ötletes felolvasásával 

élénk derültségét kínjai. • M«ftv- ^•"AltolAta»^»^»^^!...!! iM»i«nü-Rózsa Sándorné, Radó 
tetszést aratóit Balassa Kálmán hegedűművész, 
a szombathelyi zeni -konzervatórium ignzgató-
taiutnt, ki Sarasaié' .<~'zigá[-,ytánez"-át. tiodiírd 
és Kies egy-egy zeiieszerzeményét játszotta ki-
váló niüvészi tuiláBSal és lu íllans teeh11ikav al; 
znngorán dr. Stadler Dóri szombathelyi Ügyvéd 
kísérte a tőle megszokott preezjzitással. A prog-
raminot sikerült élőképek telték változatossá, 
melynek rendezését Schleifer Káliuámié vhölgy 
végezte dicséretes buzgósággal. 

- A» élőképek nem csekély türelmet és fá
radságot igénylő ábrázolásában részt veitek: 
Brumár Klára, Fuehs Margit, Günsberger Irón, 
Riza és Szerén, Krausz Fanni és Mariska, Radó 

ha valaki beteg, — szol Edit, miután a szolga 
kiment. — Szegény papa, majd magam megyek 
fel hozzá. De remélem, nem lesz szüksége az 
orvosra ma, amikor este a palolás-tanczot akar-

•"Juk bemutatni. Igazán nem is tudom, ki érne 
rá az orvosért menni! 

A fiúk sem tudják, a vendégek sem és igy 
mindenki jó étvágygyaI fogyasztja el reggelijét. 

Edit időközben felkereste az apját és azt 
hiszi, nincs olyan rosszul, ahogy Ferencz mondta. 
Mindössze egy kissé lehangoltnak, fáradtnak lát
szik, keveset beszél, más baja nincs is. 

Azonban reggel, mielőtt kikocsizik, nem 
bánja, hadd tegyen kerülőt a kocsi (az apja 
kocsijai és menjen el az orvos lakása előtt. Ez 
ugyan nagy kerülő és épp ma szerfelett kelle
metlen neki, mivel amúgy is sok bevásárlást 
akar elvégezni, de azért ennek meg kell történ 
nie, nehogy a szegény öreg papa esetleg azt 
higyje, hogy a gyermekei nem törődnek vele 

A tétakocaizás alkalmával tényleg"kikeresi 
az orvost, de. már nem találta otthon ; nemrég 
ment cl hazulról. -

Különben ez ugy se fontos, mivel a szegény 
miliioinos orvoa nélkül is meghalt néhány óra 
alatt. Az utolsó órákban Ferencz volt mellette 

Dezső es Halassá Dezső: A nagy sikerrel lie-
mutntott élőképek szereplőit, valamint annak ge-
niális rendezőjét, Sehleiffer Kálmánná úrnőt. 
Zajos tápsiúhurral jutalmazta a nagy számban 
jelen volt közönség és a rendezőség hálája jeléül 
lüszes virágcsokorral kedveskedett Sohleifferné 
úrnőnek. 

A magas, művészi színvonalon álló hang
verseny Oly migy és előző kÖZÖjljjéjg^_vnuzntt. | Rórtei Sindnr 1, rÍ7v rii'Wii t-billiliilllé .1 Blclf. 

ler i ; . Pál I , Spielej; Iiile 1,1 ÚT. Pletnits Fe
rencz 10, Gayer Gyula 8. H-rezeg József, Sár
vár 2, Vas János 2, Hoscnthnl Lipót 2, Horváth 
József 5, Váraljai Pál 3, Varga Gyula, Vönöczk 
2. Korai Arnold- 2, Klein Vilmos-10, dr. Misiicrné, 
Szentgrót 3 Knfonn FlttSp 3,«|iiegl Gáspár 2, 
Berger Ferencz 2. Grósz Hemitne 1, Steiner 

Részvény-Serfőzó ö korona, Deutsch -Tiva
dar, Szombathely 3, Lisingi sörgyár 10, ifj. Hag-
genmaehar'H. Bpest 5, Polgári serfőző 5, Weisz 
Hermán, Győr 5, I.őwi Zsigmond, Magasi 2. 
Hofmanii -M , Mihályfa 2. dr. Scheiber Zsigmond 
8, Dénes Zsigraoiifl 10, dr. GötzI, Jánosluiza 2, 
tlr. Mnróthy László, Káld 20, Herzfeld Soma, 
Csorna 2. Szegál Vilnius 1, i l j . Tory György 2, 

hogy a zsulölásig. megtöltött terembeuTeinber-
ember hátán tolongott. Önként értetődik, hogy 
nz anyagi siker nem maradt ~ el. amennyiben 
az est jövedelme 930 kor 16 'fill. , a tiszta be
vétel az összes kiadások levonásával 480 kor. 
44 fillérre rúgott, melyből egy tekintélyes összeg 
á -Bált követő napon azonnal ki is osztatott 
Örömmel-regisztrálhatjuk, hogy eféiiyeB. minden |Sándoiné' l , Hlffel Mihály 3, Szentiinrey N. 2 

Ignáczné, Singer Ignáczné, Schleiffer-Kálm ;.nné, 
Szabó Lajosné, Scliőiifehl Miksáné (K.-Hógyészi. 
ilr. Stern Józsefné (Beled), Spiegel Gáspárné, 
ifj. Tory Györgyné. Wittmann Adolíné, Weiss 

| Kai ni á mié. — Leáuyok : Handleri Iza (Csönge), 
Brumár Klára. Güusb -rget- Irén Szera és Kiza 
(Sag), Hollander J.," Hirschíer Boriska, Krausz 
Fanni és Miiriska,(Györi, Löwinger Irén (E.-Hetye), 
Mautner Flóra (Pápa), Neumann Hermin, Nobel 
Henrie.te Jozefa (Piipnj\ Nagy Katinka, Keindl 
Íren és Janka. Radó Fanni, Singer Emma -és 
Jenny;' Sehleiffer Szídi (Pacsa), Stem Zsófia, 
Stem J.<(Beled), Sehónfeld Ltuike (K.-Högyész), 
Stern Janka (Gergelyi) i ;' • .- -

Alt8tSd er J., Jánosháza 1, Steiner Rudolf 2, dr. 
Sieru, Beled-2, Erdős -József, Sömjén 2, Güns
berger Lipót, Ság 1, Günsberger Ignácz, Ság 4, 
Sebestyén N , PápócE 5, Heinilír Károly 1, 
Kriinsz Bernát 5, Aistädter József 5, Sehleiffer 
Gnsztávtié, Pacsa 5, Bisitzki Ölön 4-42, Fúch3~ 
Dávhl, Dömö'k 2, Singer Ignácz 1, Weisz Ig-
náézTT'KoliirSándor 1, Rosenberger M Miksa 
10. Reinill István 2, Wittmann Adolf 3, Ber
zsenyi Dezső 3, Zathureezky Géza 10, Boschnn 
Gusztáv 10, Nfjuhmzer Imre 2, dr Deutsch 
Soma SO, iäiidlei^Sanrar 2rWittrnanfi:"8ándor 17 
ifj. Ländler N. 1, Csillag Salamon 1, Pongrácz 
Alfréd, Csúz 2, .Reif Zsigmond 3, Lusztig Már
tonul, Szabó József 8, Sehleiffer Kálmán 5, JKö^'. 
vesí Vilmos 5, Takács Samu 1, di-. Balassa 
Jenő i5. Reehniteer Henrik, Pápa 10, dr. GéfiiK 
Lajos 4, dr. Brunuer Ferencz 3, Merkí Ede 1, 
Szoláy József 1, Lőwingerlrén, Német Márkus 3, 
Wertheimer N... Sárvár 1, Tóth Gyula 1, Kovács 
Vilmos 4, Lorant Gyula 4, Goldherger H , Szom
bathely 2. Ostfi N.- 3, Heimler Adolf 2", Reiner 
N., Valh 1, HoTfig Samu o, N. 'N 10, Blumschem 
Sándor, Bécs 5. Illés István 4, Wolf test Szom-. -
bathely 10, Neuberger. testv., Jászberény f>, 
Alexander Henrik, Bpest 13, Deutsch Samu, 
Szombathely 5, ifj Hubert Samu 4, dr. Király 
János 6. Weisz Kámi'ut 10, Adria Búrt. Társa
ság 5,-BaltiB3a Géza, Bpest 5, Kluge Ferencz, 
Pápa, 5, Sándor Mór, Bécs 10, Leichter Dezső 
2, Eislitzer, Nt, Bécs 5, Berger Miksa, Bécs 3, 
Rosenberg N , Bécs 3, Eiäler N., Bécs 5, Schwarcz 
Hermanne 2, Nagy Sándor, E.-Hetye 10, dr. 
Wagner LÖKaez 5, Letenyel Sándor 5, Német 
Márkus ivén 31, X. N. 25, Mészáros .János 4, 
dr. Berzsenyi Jenő 4 kotonát. 

és nagyon nagy szeretettel és sajnálkozással bá 
mult haldokló urára, akinél olyan jo bért húzott. 
Mi''lesz most már vele? Kap-e ezután is ilyén 
jó helyet? -

A pénzember most keveset betzél, különben 
is szűkszavú volt egész életén át. Kéri Eeren-
czet. hogy felesége képét forditsa felé, hogy jól 
láthassa. Néhányszor emlegeti a felesége nevét, 
aztán kisebbik fiának- bcc/.éző nevét mondogatja, 
amire Ferencz megmagyarázza- neki t hogy Elemér 
urií ép most lovagolt ki a Stéfania-utra, miután 
nem tudta, hogy édes atyja beteg. A pénzember 
aztán egy szót sem szót. Sárga keze nyugtala
nul mozog a paplanon ide s -oda. 

. Aztán megforditja a vánkosán fejét, ebben 
még" a jó Ferencz segédkezik neki, aki néha egy-
egy könyet is ejt és aztán meghal a pénzember. 
Meghal, mint a lcgelbagyottabb teremtése 
Istennek. _ -

Áz estélyt azonban mégis csak' le kellett 
mondani, a palotás-uncz — legalább egyelőre 
— elmaradt és Edit valami legújabb divatú 
gyásztoiiettet öltött. . . 

KOry Károly, 

H Í R E K . 

— Biró-választás. A kís-czelli bíró-
választást holnapra tűzte ki Szabó Péter 
tb. főszolgabíró.. A szavazás délután 2 
órakor veszi kezdetét a városházánali A 
birói állásra ez idöszeriut két jelölt van : 
Pálovits József jelenlegi biró, ki e tisztet 
fi év óta viseli és Szalay József előkelő 
iparos polgártársunk. A jelöltek küzdelme 
előre láthatólag heves lesz, mert mind 
két jelölt érdekében erősen folyik a kor 
teskedés. Mi ez alkalommal sem az egyik, 
sem ;t másik jelölt mellett nem .foglalunk 
állást, csupán arra bátorkodunk figyel
meztetni a szavazó polgárokat, hogy' sza
vazatukat a legjobb lelkiismeretük és 
meggyőződésük szerint adják le s ne 
legyen előttük . más szempont irányadó, 
mint a város jól 'felfogott érdekeV'A sze
mélyeskedést lehetőleg kerüljék, mert 
annak közérdekű ügyekben épen nincs 
helye, sőt a személyeskedés mindenkor 
kárára szokott lenni a közügynek. 

— Anyakönyvi kinevezés. A belügy
miniszter a pápóczi anyakönyvi kerületben 
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Sebestyén Izidor körjegyzőt anyakönyv-! — IpaxkiállitásSzoft^ajheJh^^íhejL 
vezetővé, SóósJEMal-aegódjoKyzót pcfHgfGynla orsz. kéuvisélő kezdeinényézéséTe' 

„anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki iparkiállitást rendeznek Szombathelyen, 
mindkettőjüket megbízta a házassági anya- A napokban már értekezlet is volta 
könyvvezetésével és a házasságkötésnél-] dologban s ekkor elhatároztak, hogy véd

nöknek Széli Kálmán miniszterelnököt 
kérik fel. Megválasztották a bizottságo
kat is. Elnök Éhen Gyula, alelnökök : 
Breiiner Tóbiás polgármester és Gotthárd 

.való közreműködéssel. 
—~AV .Dalkör" .hangversenye. A kis-ezellí 

férfi .Dalkör," mint már _ jeleztök in, folyó évi 
> február ,7-éu tartja meg, a Korona-szálló nagy-

termébenj.hangversenynyer egybekötött fiii smigíJSáildoi;. Jegyzők: tteJJJAakry.-.Ede. V A T Q S Í külfalíetetleii mindazokra nézse, akik értékpapír 
fOjegyzö és Löbérmayer "fjyula ipartej-frokkul és különösen sorsjegyekkel bírnak. —mulatságát. A műsorban lelvnn véve vonös 

hatos, vonós kettős, zongora, czitera, gordonka 
cs tílinkó L-lijadás A meghívók, a hét folyamán 
lesznekkiboesájtva.^'Nérn követünk el diskré-
cziót, ha már most eláruljuk, hogy Gáyer Ma
riakai Bisitzki Aranka—és Janka, ugy Deutscb-
bauer Emília úrhölgyek voltuk szívesek a'hang
versenyen való közreműködést elfogadni és ez 
által a Daloskör hangversenyét művészi magas
latra emelni. Gyönyörködni fogunk az idén is 
Gáti Z•íltán hegedű és Pilis Géza tílinkó ja 
tékában. -. 

— Esküvő. Frisch' Gusztáv o-asz-
szonyfai földbirtokos, a mult vasárnap 
esküdött örök hűséget özv. Kaudersz Pe-
renczné úrnőnek.. A polgári esketés dél
előtt 10 órakor folyt le a kis-czelli anya
könyvi hivatalban, mely után az uj pár 
Szombathelyre utazott, hol az -egyházi 

— El AmrriUha A lrh-lnilnri»« *m»rjli|ihn 
egyre tart a kís-ezel'li járás területéről is. A műit 
héten csupán Ságról 14-én indultak "útra az uj 
hazába kiket azonban a szemfüles győri rend
őrség az ottani vasúti állomáson letartóztatott és 
visszaszállította őket Ságra.. 

— A „Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyv* 
1903-ikí évfolyama megjelent és amint az élőt- -
tünk fekvő -munkából látjukv az Ttttoaafflal nél-

tilleti jegyző. — A vidéki bizottságok a közel 300 oldalra jerjedö Évkönyv útmutatást ad 
következőkép alakultak meg: Szombat-1a jelzálogos kölcsönök felvételére, közölvén az 
hely Brenner János, Pohl Sándor, Doma' 

esketóst a szombathelyi izr. te^0^1ap4yM»^^O!atsnc?i oiwágcy képviseld. 
T3ersteui rabbi ^végezte. Az uj pár 6 
heti tartózkodásra Olaszországba utazott. 

— Vasutasok bálja. Á m. kir. állam
vasutak kis-czelli altisztikara, \ milff már 
jeleztük is lapunkban, folyó, hó 24-éu, 
szombaton este tartja meg szokásos évi 
tánezvigalmáf, mely egyike szokott lenni 

- - a legjobban sikerült farsangi mulatságok
nak. A táuczvigalom' az idén is az állo
mási III-ad osztályú tágas ét- és váró-'pénztára javára 1903 január hó 18-áji, a Kaszinó 

Pál, Körmend: Chernél György- orszaggy. 
képviselő, Babos Kajmán nyűg. tábornok 
és Puluy Ferencz„ főszolgabíró, Szent-
GotthárdDesits Gyula, Varga Gábor, 
Ptip. "Antal. Muraszombat: Dr. Károlyi 
Antal orsz. képviselő, Pósfuy Eongrácz, 
Uj Károly. Pelsö-Őr: Gróf Erdödy Gyula, 
Putscí) Sándor, Szabó Ernő. . Kőszeg-: 
Sissovits Miklós polgármester, iíjTSeper 
László, Szájbély Gyula orsz. képviselő. 
Sárvár: Förster Ottó orsz. képviselő, 
Nagy József föbi ró, báró Leanrod Vilmos 
főudvarmester. Kis-Czell: Maróthy László 
orsz. képviselő, dr. Radó Gyula. Vasvár: 
Molnárffy Géza főbíró, Krenner Pálügy-

Német-Ujvár: Dömötör Lajos főbiró, Se-
madám Sándor orsz. képviselő. — A vidéki 
bízottságok megalakulása után a kiállítá
son résztvevő iparosok jelentkezésének 
idejét márczius ' l-ben állapították meg, 
inig .a kiállítást augusztus - 1—15 napjai
ban tartják meg. *' . . '• 

— Műkedvelői előadás. A .Jáuosbazui 
Iparos- és Kéi-eskedő-ifjuság Önképzó-köre iáját 

termekben lesz, melyeket ez - alkalomra 
csinosan, feldíszí tenek. 

— A szombathelyi halálos párbaj. Stieder, 
György és á párbajnál, szerepelt segédek ellen 
az ügyészség beadta a vádiratot. A tárgyalást 
azonban még sem.lehet kitűzni, inert dr. Tétét-
leni Ármin, Stieder védője, azon az alapon. hogy 
a szombathelyi törvényszék még ma is a szörnyű 
katasztrófa hatása alatt áll s igy Ítélkezésre ez 
befolyással lehet, a budapesti bűntető vagy pe
dig a pestvidéki törvényszék delegálását kéri. 

— E lmarad t m ű k e d v e l ő i e l ő a d á s , 
A kis-czelli iparos-ifjusag által mára hir
detett m ű k e d v e l ő i e lőadás , közbejöt t aka
dályok miatt elmaradt Az itjuság legkö
zelebb egy ujabb színdarab tanulásához! 
fog s azt valószínű a farsang ; v é g é n , ' 
esetleg márcz ius 15-én hozza, színre. 

— Gyászrovat. Az alábbi gyászjelentést 
vettük: .Hőhn Vilmos, Hóhu Lajos, Hőhu Béla 
Hőim Malvin mint gyermekei, Hőhn Vilmosné 
szül. Benkó Margit, Hőhu Lajosné szül. Rusz
nyák Hermina, Hőhn Béláné szül Winkler Beat
rix mint menye, Hőhn Károly, Margit, Mariska, 
Hőhn Lajos és László, Hőhn Mariska és Béla 
mint unokái, ugy a maguk mint az összes, rokon
ság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik 
Hőhn Frigyesnek életének 72-ik évében Lentiben 
f. hó 4-én délután fél 7 órákor történt hirtelen 
elhunytát. A boldogultuak hűlt teteméi f. hó 
7-én d. e. 10 órakor fognak az ág. evang. hitv. 
szertartása szerint a helybeli sírkertben örök 
nyugalomra tétetni. -Lenti, 1903. január 5-én. 
Áldás és béke létigjen drága hamvai felett!* 

— Sikkasztó iparoSMgéd. Baldauf Gyula 
sümegi illetőségű szijjgjárló :egéd, ki Balasits 
Ujos kis-czelli szijjgyártó-mesternél volt aünry. . ( 

mázasban, a héten hét'őn,(mesterének száznegy- * 
venkét korona pénzével, mit egy szán-Inra vett 
fel, megszökött. A sikkasztó iparossegéd a pénzj 
nagy részét még Kis-Czellben, a vasúti állomási 
vendéglőben elmulatta, s útját állítólag Sopron 

nagytermében tánczozul egybekötött műkedvelői 
szini előadást, rendez. Helyárák: T-só h e l y i 
kor. 60 flll., I l i k hely 1 kor. SI flll, llt-ik hely 
80 fillér, állóhely 60 fillér. FelUlfizetések a nemes 
ezélra való tekintettel köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. Ez alkaromtnal "szilire 
kerül: 

A KÉPVISELŐ UR. .. 
Eredeti bohózat 3 felvonásban. írták: Guthi és 
Rákosi. (Rendező: belvárdi Bévárdy Gyula ur. 

. Személyek: 
Bodollay Károly • Veis K. Antal 
Lili, a felesége Rácz Mariska, k. a. 
Eszter . — — Kis Erzsike, k. n. 
Péntek Tóbiás — Récsei Pál 
Füzessy Zoltán——: — — Zakócs Ádám 
Bodollay Karcsi — Németh Lajos 
Melinda — — Németh Erzsike, k. a. 
Beke Antal ; • Simon János: 

Pu^euheim, hitelező" ~- ) Valdhauser Ödön 
Horváth, polgári rendőr Kiss János 
Fekete;.rendőr — — - Mórocz Gábor 
Hordár— - — —-Simon János 
Zsuzsi — — — Fehér Ágnes 
Pista — ; Czuczai Sándor 

összes fővárosi intézetek e részbeni határozmá-. 
nyait, kimutatja a kamatozó papírok szelvényei
nek értékét esedékességet és elévülési~idéjét;7 
tartalmazze a pu'pillaris, óvadékképes és katonai 
házassági biztosítékra alkalmas, papírok jegyzé
két ; közűl'mindenféle tuduivatökát az értékpa-
pirforgalom köréből és végül tartalmazza az 
1902. év végéig kihúzott, de" kifizetésre még be 
nem mutatott magyar, osztrák és külföldi sors-/ 
jegyeknek, .részvényeknek, kötvényeknek és zá
logleveleknek ' kimutatását. A „Pénzügyi és 
Tőzsdei Évkönyvet" a- Pénzügyi Hírlap összes 
előfizetői a január -3-iki számmal ssétküldve 
ingyen kapták meg. • •>.. """ 

— A világ népesedése. A nemzetközi sta
tisztikai intézet'kimutatása szerint a világ népes
sége az utóbbi hetven év alatt majdnem meg
kétszereződött. Európa lakossága, amely az 
egész világ lakosságának mintegy negyedét teszi 
k i , az utóbbi 70 év alatt 85 százalékkal szapo-
! r.xlot >. Oroszország lakossága 150 százalékkal, 
Nemetorszagé 88-- az Angol birodalomé 70 szá:, 
zalékkal gyarapodott • Hetven év előtt 857 
millió volt a világ népessége, ma pedig Khína 
és az Angol birodalom 800 millió leieknél többet 
számlálnak. Aá- egész világ lakossága 1600 
mülio lélek a 70~év etőjih 857 millióval szemben. 

— H y o m d a i m u n k á k a t , izífsts, 
csinos Hmlelben, versenyképes árakon iéseií, 
/Űrlapunk nagyszaiásu, a modern technika 
minden kellékivei felszerelt nyomdája. Meg
rendeléseket átvess hírlapunk kiadóhivatala. 
Levélbeli inegrenJílésre^^eUgsiget -e~-ctim-; 
„Vörösmarty"-nyomda Dévecser. 

. B n c i u i ó . 

Kis-Czellb.ől történt távozásom alkal
mából lehetlen lévén mindenkitói szemé
lyesen elbúcsúznom, ez uton mondok jó 
ismerőseimnek és jóakaróimnak szívélyes 
„Isten hozzád !"-ot. ^ 

^ Kis-Czell, 1903̂  január 15-en. 

IUés István. 

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

Z. S. yánosháia. A jánoshazai izr. hitköz
ség közgyűlésén Csatnyer"táti és Piőcza. Dalfi 

Történik Budapesleii. Az I. felvonás Bodollay' w " , u " 1 < (?) által véghez vitt stikliről beküldött 
Káro'y, a 11. «s 1U. felvonás Bodollay Karcsi; '"ádsitisaból a legnagyobb megerőltetés mellett 

lukasán. 
— Tánczmulatság. A vas-simonyi polgári 

olvasókör 1ÍXÍ3. január hó 18-án a nagyvendéglő 
he yiségéheu saját pénztára- javára zártkörű 
táirczvigalaiat rendez. Belépti d i j : személyjegy 
1 kor., családjegy 2 korona. Kezdete délután 5 
órakor. FelUlfizetések a jótékony ezél iránti te
kintetből köszönettel fogadtatnák és jkönyvileg 

sem binuk a tényájjadékot kihámozni, oly homá
lyos a. tudósítása*. Pedig hát valamennyire érdek
lődünk e két alak dolgai iránt s valamicskét ér
tünk is a sorok közti olvasáshoz, de az ön sorai 
közölt nem isnierjük ki magúnkat. És végre tud
nunk kell, mindenkor a beküldő teljes nevét; ini 
kiadjuk ugyan névtelenül a beküldött közleményt 
és szerzőjének nevét Is titokban tart|uk, még 
drága pénzért sem áruljuk el. de a magunk eset
leges fedezésére ismernünk kell a szerzőt. Már 
nevének elhallgatása miatt sem közölhetnénk. a 
beküldött tudósitást Tessék a tudósítást alapo-

— Felülfizetés. A kis-czélli iparos 
ifjúság Szilveszter-esti műkedvelői előadá 
s^ra ujabban felüljizetni szíveskedtek: san megiritir* sérehnekejt fdhozní és ineognttóját 
Szalay József ur (Kis Czell) é,s Pöttyoudy felfedni, készséggel közreadjuk, Ju»dd^ru»«kölje-

-Rak vetu.- A csendőrség -ayomosza, a megszo-'Eál ur {K.-Szent-Mártonf-3-2 korona, nck tőle ők,.-- a nagyok. 
• - - - -_J3flW. L̂ iMafnJMiuffiaoc • - • ammmimr ::>a-.. -.-44Miesea 4--'k««9Da. - - -—1>- • 
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E l a d ó f ü s z e r - Ü z l e t 

~ -Egy jó nieiioteltl füszer-Üzlet, dohány

tőzsde, italmérés ós pösta-ézlkkek eladá

sával, szabadkézből azonnali átvételre el 

és átadó- évi forgalom 48.000 korona. 

K o s z é i 

= e S a d á s . 

Bővebbet: 

M a j o r o s A n t a l 
Győr, Nádor város-

i O O O O C O O O O O ^ 

Eladó szőlővessző! 

100.000 azokvát /minőségű fásojtvány 

"100.000 . hazai gyökeres 
. . . : •,' 1 & . . 1 " ~~ • 

1000.000 szokván} -minőségű sima hazai 

szőlővessző kapható :' 1 

F r i s s L á s z l ó 

-r-* szőlőbirtokosnál, — 

X a, p o 1 cza 
(Zalnmegye). g 0 

I O O D O O G O O 

Van szerencsém a n. é. közönségnek 
szives tudomásul adni, nogy a tatai 
bányák képviseletüket Kis Czell is vidéke 
részére reám ruházták. Rt'.táron tartok 

„Tatai brikett̂  
szenet, mely teljesen pótolja a porosz szenet 
és szobafütéshez, főzéshez a legjobb és leg-
jutányosabb. A tatai tó) ís bnkeTísierfeaÍK 
nyei, hogy nagy- fiitőerővel bir, szagtalanul 
ég, nem képez salakot, nem porlik, nem 
piszkit, nem esik szét s igy misem vész 
kárba. 

Minél számosabb megren ieiést kér 
tisztelettel -
6 6 HÓNIG SÁMUEL, Kis-Czell. 

B B J j r g . B G T l J ^ rgr j j 

O O O O O O O O O O O O 

^ B d s B o l d i z s á r 7 

é p ü l e t - -is buto r-a s z t a I o 3. 
— — koporsó raktára — — 

KIS C Z E L L (ré.;i takarékpénztári Miét). 

Van S n s é g - s z f v e s -
tudómására adni, hogy épület- és bútor
asztalos műhelyemmel kapcsolatban 

' koporsó r a k t á r t 

is rendeztem be. EtváHalom temetések tel-
jes rendezését a legóTcsőbS"lítól kezdve. 
A ií..é. közönség szives pártfogasát kérve 
maradtam ülő tisztelettel; 

- 3 - 1 0 

2-o.s Boldizsár 
épület- és butor-aaztalos 

koporsó raktára, KIS-CZELL. 

KOJHIATITS ERNŐ 
órás és~ ékszerész K i 8-C Z e 11 b S n (Bazát épület.) 

Ajánlja jól felszerelt ^raktánti valódi G e n f i z s e b ó r á k b a n arany 
és ezüstből, mérséke't versenyképes árakon. ' S 
„ Ébresz tő , ; inga és schvarzwildi órákat. Arany, ezüst , toula nikkel óra-
lánczokat. Óra javításokat pontosan eszközül é) javításokért egy év! jotál-

válla'. ' . — - • -
Dns választékú raktára legjobb ber'ini szenruveíjekb3;i és zwik'terekben 

a lego'csóbbtól a legfinom.ibbig. Szemüvegek és zwikkerekb.bármiféle rész 
kapható és azok j-tvitását olcsón észkózlöm. -'*.-

ftT Türt aranyat és ezü-.tött újért liécserél, avagy a legmagasabb ár
ban vesz meg. ri-v: 17—17.-

M E G V A N ! 
ezzel kerdté sok beteg, a kl a Virles féle Sisbarstesn (Ferenci, 
pálinkát) s/.i/. meg százféle nyavalya ellen használta és a has/.n.-i'.it 
által megszabadult a bajától Annyi köszönő levelet hozott és hoz még 
mindennap a posta — úrtól, paraszttól — hazánk minden részéből, ugy 
mint a külföld Iegtávolyíbb országaiból — hogy egy könyvesház tele 
lenne vele, ha mind 1-nyomatnánk, de csak utoljából szedtünk elő 
egy párt abba a kis füzetbe, a' melyet mindenkinek, akt azt kéri, a 
póslan ingyen küldünk BT,' s amely füzetke egyszersmind bőven leírja, 
mely alkalommal és hogyan lehet a Sósborszeszt használni. 

A Vértes féle Sósburszesz, különleges készítési módjánál 
fogva,-a.jegjobb sikerrel használtatik, mint fájd lomcsillapitó 
bedbrzsölés. illetőleg borogatás:"köszvény, csín, meghűlés, nyi-
támlás, ssurát, szaggatás ellen, fejfájás, bénulás, jíesantodás, 
gyulladás, daganatok, null- és torokbántatmak ellep. Levélhordó, 
katona, kerékpáros, vadáss meg minden járó-kelő ember elfá
radt tagjaiba uj erőt önt,.,— Mint kitiinö. kellemes piperecsikk 
* legjobb szolgá'atot teszi a /ejbSr erősítésére, elpusztítja a 
hajhullást okozó korpái; jó a száj ápolására, mert ha 5—10 
cseppet teszünk egy pohár vízbe, kellemes, fölfrissítő, a szájat 
és fogat tisztító szájvizünk van. 

Belsóleg a Vértes-féic Sósborszcsz nagyon hasznát gyomor-
férés, hasmenés. rossmUét fej/ájás ellen, iníní kellemes üdíti ital 
stb. Különös Istenáldása arra felé. ahol nincsen jó Ivóvíz, mint 
p. o, az AHöldön — njert ha pár cseppet a vizbe ontunk, 
megöli a sok karos haczíllust és ezáltal az élvezhetien, egész
ségtelen vizet ártalmatlanná és ihalóvá' teszi 

Általában véve a Vértes-féle Sósborszcsz majdnem minden tájnál 
használható első segítségül. Belsőleg egy jichány csepp veendő ezukorra 
vagy vízre, külsőleg pedig egyszerűen bedörzsöljük, hogy a baj elmúljék. 

Nem csoda tehát hogy az, aki ezen legkitűnőbb, legmegbízhatóbb 
és mindenre ü házi szert csak egyszer is használta, teljes meggyőző
déssel vallja: 

-ide Sósborszesz kell nekem es s e m m i m á s I 

Igaz-e, hogy drágább a Vértes féle "Sósborszeszt mádénál? — Leg
alább ugy mondja egyik-másik elárusító, a knek az állítólag olcsóbb 
portékánál nagyobb a haszna és czért»a_ közönséget rábeszéli, hogy azt a 
T O S S Z , portékáját vegye. Pjdig hát ez sem igaz 1 TuJja a magyar embci, 
hogy olcsó húsnak híg a leve és hngy a hatásos czéljáu.k megfelelő szer 
soha ?ein drága. A Vértes-féle Sósb írszesz azérr sem drágább, hanem 
még olcsóbb is más fajtáknál, mert daczára annak, h>gy az üvege kisebb, 
a Vértes fé'c Sósborszcsz sokkal hosszabb ideig tart, mert erősebb és így 
abból sokkal kevesebb kell, mint más .ajtából. B jdór/.sülésre például a töb

biből egy evőkanálnyi kell. a Vértes-féle Sósborszcszből ele
gendő- egy kávéskanálnyi; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell 
a Vértes- féle Sósborszeszból, más fajtából legalább három
szor annyi. Azért egy' nVrg Véftes féie Sósborszesz, a cseké
lyt bb mennyiség daczára, a sokkal nagyobb ereje és hatása foly
tan. s:kkal tovább tart, mint más fajtájú vele cgyáru, nagyobb 
üreg is, így mégis olcsóbb .más fajtánál, minden tekintetbea. 

Kicsibe kimérve a Vertes-féle Sósborszeszt sehol sem lehet 
kapni, hanem csak 30 filléres, egy és két koronás eredeti üve
gekben.— Ezek crak akkor valódiak, ha a mellékelve lenyom-
latatott farasttvédjegy és , Vértes* sor rajtok és a skatulyákon 
látható.— Vértes féle Sósborszesz egyike azon ritka magyar 
különlegességeknek, amelyet nemcsák itthon, hanem külföldön 
mindenütt keresnek, megbecsülnek és ncra régiben megint 

Ostende. Roma-, Parit- és London-bau 
az ottani kiállításon e/só dijakkal: díszoklevéllel, díszkcreszttel 

VMjegr- - és arany-éremmel lett kitüntetve. - - 1 egyszerű üveg Vértet' 
féle Sósborszcsz kimerítő használati utasítással együtt t kor.; 1 dupla 
üveg 2'/t-szer annyi tartalommal mint egy .egyszerű 2 kor.; I próba-
üvecske 30 líll. Kapható a gyógyszertárakban és fUszerkereskcdésekben, 
Kis Czellben Nagy Gyula ur kereskedésében. Jánosházán: Fcgy Szövetke
zetnél, általában ott, hol plakátok a fenli védjcgygyel lathatók és közvetlen : 

VÉRTES L . Sas gyógysz. Lúgoson. 5—6o 

ulajdonos , Vörösmarty* könyvnyomda és -hirlapkiadd vállalat gyorssajtójan Uevecserben, 1903, 
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