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F a r s a n g . 

Karnevál, a vidám,. bohó berezeg, 
mint minden esztendőben, ugy az idén is, 
kalendáriumi pontossággal beköszöntött, 
magával hozván széles jókedvét, sugárzó 
derűjét, gondtalan pajkosságát. A szuny-
nyadó élet egyszeriben neki pezsdül, föl
eleveníti, megújhodik. A fiatalság arczára 
kiül a hamisítatlan boldogsúg, féktelen 
örömmámor érzete. Megnyílik végtelen 
sora a mulatságoknak, Italozásoknak, di-
nom-dáiiomoknak. „ 

A farsang az ifjúságot egy csapásra 
föléleszti tunyaságából, álmsoságából, 
fásultságából. A tükörsima parketten a 
zene csábos hangja s bűbájos varázslata 
mellett megszédül a fiatalság és tánczra 
perdül. A forgó, keringő, táuczoló véré 
őrületes iramodással beszaladja az egész 
lestef, a sziv nevesebbéin lüktet, a kebel 
erőteljesebben zihál, a szem csodás fény
ben ragyog és szokatlan lánggál ég,, a 
gondolatok szabadabban és változatosab
ban röpködnek,- száguldanak az agyban 
és az arczou tüzes piros rózsák szine 

* T A R C ' U f r 

Szép, tagadhatatlan szép a farsang 
megannyi tarka-barkaságaival, bohókás 
mulatozásaival. - pajzó jókedvével, bufe-
lejtő, gondoló örömeivel. A lányok ugy 
vélik, hogy egyszer.-élnek, az ifjak azt 
kurjongatják, hogy sob'se halunk meg és 
tilnczolják a bostont A gondos szülök 
több érdekkel, mint anélkül, tekintik lá
nyaik lábmüvészetét. tnig számos fiatal 
ember a szimatolás terére lép s követ-j 
kezéskép azon spekulál, vájjon a 6—»— 
16—20.000 koronák közül, melyik pénz
összeggel táriczoljon többet és melyik 

alig fut ja^ betevő falaira és sokszor 
megelégednének azzal, ha száraz, kemény 
kenyér helyett lágy fehér kenyeret 
ehetnének. 

Höl'van az önzetlenség? A könyö
rületesség, a humánizmus érzete a bálo-
zóknál? Egyéb gondjuk nincs, mint hogy 
valamelyikük a szünóra alatt, mikor az 
egész társaság eszik-iszik és hűti magát, 
felállatta és egy lelkes, komoly hangú 
beszédben röviden megemlékeznék a sze
rencsétlen, földhöz ragadt, súlyos sorsú 
emberekről és néhány fillér könyöradó-

summának udvaroljon nagyobb becsü le t t e l , .Hiányt ké rve iunen is, onnan is, ami el-
Mig a Italozások színhelyein szakad 

a lakk-topán, míg néhány vadonatúj se
lyemblúz.és ifjú elázik, tömérdek pénzt, 
port és italt nyelvén él, addig a poshadt, 
egészségtelen légköri), fűtetlen szobákban 
kétségbeesett, leaaaoltt, soványképü em
berek kuporodnak, a Ridegtől meggémbe
redett tagokkal, az éhségtói korgó gyom
rokkal és -várják a megváltó segítséget, 
— maglik seni tudván : honnan, merről ? 

A farsangi mulatózok, vidám tánczo-
lók hogy ifr- gondölliátuiVnákT~a3zegéíiy7 
nyomorult, istenverte emberekre, kiknek 
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Ir ta: Salamon Ferencz. 

— Kanizsa — Székesfehérvár — Budapest 
felé ! — Tessék jegyeket váltani ! 

— Fínczér . . ; fizetek . . . kílhier . , . Zd»-
len . . .-PiZt . . . h í — hangzik az utasokkal teli 
vasúti étterem minden zugából Az utasok ezók-
mdkjukai magukhoz rántva, lázai sietséggel igye
keznek a pénztár elé, mielőbb Óhajtván a menet
jegy birtokába jutni, de az. átkozott vaskoriét és 
esetleg egy szál rendőr betartják a neinr , 
rangra és.korra való tekintet odaüli szigorú 
egymásutánt. •-.-••' 

Elsőnek jutott ez. alkalommal t gy sotuogy-
megyei vaskalapos atyafi Pátróbril, az oltani vi
seletnek megfelelően, szűrben, bundában bocs
korban és gatyában. Zsírtól csurgó hajának 
egyrésze szabadon verdesi vállait, mig másik 
része kuruezosan, siarufésüvel megerősített lekír-
esek alakjában ékiti halántékait; vasvilla nród 
jára kifent najuszszalai pedig hosszúságra nézve 
még óriási karimájú vaskalapjat is túlszárnyalják 

Apropos vaskdap ! Már több ízben alkal
mazom e szót anélkül, hogy ahhoz bővebb ma
gyarázatot adnék, miáltal.közeli a vcsiély, hogy 

egyik-másik jámbor olvasó a pátröiák eme nem 
mindig a ártalmatlan fejdiszét még holmi közép
kori sisaknak tartja. 

Mielőtt azonban a vaskalap leírásába fog
nék, magának-tatrónak -rövid hely- és néprajzá
val kedveskedem, . mely. talán -nem lesz egész 
erdcknélküli és ami fő, legkisebb mértékbeu- sem 
túlhajtott, vagy kiszínezett. ""' . .- ~ 

Pálrő tehát egy kies fekvésű falu Somogy-
otszágban, mely nemcsak arról nevezetes, hogy 
lakói cgylől-egyíg ne mcsek (bocskoros nömösök), 
hanem arról is, hogy á néhány száz lelket szám
láló lakóság csupán .három családnévre Jlal gat. 
palróban u. I . nincs más csak Döiuötörfy, Be-
bők és Horváth família. Hogy egymástól a sok 
has nncn.ii nö.i.ös megkülönböztethető, legyen, 
mindegyik egy-egy csui nevet ^•pi'.heon ornáns) 
kap, pl. van Dömötöify János réklis, Dömölőrfy 
János fii', r, Dömölörfy J.tnos kondás stb. A 
magyar paraszt gyermekeit tudvalevőleg nem 
keresztelteti. Hímér, Adolár, Taksony, Eudöx ;a. 
Euphrr.sina stb. névre, hanem csak Jancsi, Firt*. 
Jós!;.', Böske. Kata s b. nevekre, lizátál termé-
z.tc.-en ujabb koiuplíkáczíó támad, mert a sok 

Dö"n ötörfy János elsó szülött fia szintén János 
less. Ha tehát Dömölörfy János rélths hason
nevű fiáról vagy Böske leányáról kívánnak a 
pátróink megemlékezni azt teszik imigyen : Dömö 
törfy János réklis Jancsi-, Dömölörfy János réklis 
Böske slb. , 

enyészöleg csekély áldozat (nem is merjük 
mondani, hogy kötelesség),'mikor annyi 
és- oly fölös mennyiségű pénzt kidobálnak. 

i Talán nem nevetnék ki a fölszólalót 
a többiek és bár fanyar mosolylyal és 
kesernyés derűvel az arezon, a legtöbben 
sikerültnek tartanák az ötletet és ki-ki 
kedve és tetszése szerint járulna a sze
gények részére gyűjtendő adományokhoz. 

' A farsangi mulatságok helyén valóak," 
ezé I szentek, egyszer esztendőben, néhány -
hetet oitölthetünk gondtalan mulatozásban. 
Létjogosultságukat nem vitatjuk, nem kár-

Még egy nevezetessége Pátrónak az, hogy 
egyedüli községe Somogynak, annak a Kupa 
.-ármegyénck, mely a legutóbbi követválasztásig 
8 választó kerületből 8 ellenzéki képviselőt kül
dött a diétára, — mely mindig kormánypárti volt. 
.— -Ekkora vergaut után visszatérhetek a vas
kalap leírásához. A vaskalap tehát egy, a tóto
kéhoz hasonló, lapos tetejű posztóföveg körül
belül zo—25 cmtr széles karimával, mely azon 
ujon, — tehát használatba vétel előtt — mind
addig főzetik ki egy 257, bélzsir, 25°/, tökmag
olaj, 25% terpentin és 25°/, faggyúból illó keve
rékben, mig a hevéhez illő keménységet és korul -
behft~5 —6 kgrnt su'yt el nem éri. Már most a 
szél sem viszi le oly könnyen az ember fejéről, 
.meg aztán holmi korcsmai vagy egyéb verekedés 
alkalmával még nyomatékos argumentum (argu
mentum ad homincm) gyanánt is szolgálhat. 

A vaskalap egyébként a hagyatéki leltár 
tárgyát is képezi és mint olyan apáról-fiura száll 
az' elsőszülöttség szimbólumát képezvén. 
~ ' — ^ > • • •'• • ' ' ' * * - • 

Végre megnyílik a pénztár. A pénztáros, 
a .kiszoszt- nem oszt* leghosszabb kerüléke 
miatt kissé megkésctt.jjcdt.en látja —félrehúzva 
a függönyt — a szokatlan nagyszámú utazókö
zönséget és megkettőztetett gyorsasággal szán
dékolja jegyeit kiadni. -

A pénztáros megakarván őket ijeszteni, s 
azt. mondja:« "'y;. •. ' 

Eddig még sehol és soha nem létezett, hogy 
tiszta gyapjukelméből egy férf iöl tönyre való 
szövetet lehetett" volttá kapni 4 ftt 80 Krérl, 

Löwenstein J. és fiai 
olna 
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hoztatjuk, de valóban széppé, magasztossá, 
fenköllté tenné a bálozasokat az a körül
mény, hogy a befolyt tiszta jövedelmet 
nagyobbrészt az elhagyottak, árvák, gyá
moltalanok fölsegélyezéHére, istápoIására| 
fordítanék. 

Azzal a nemes, humánus ezéllal kel
lene a fiatalságnak tánczolnia, hogy vi
dám mulatozása nyomán áldás fakadjon 
s-azzal a jelmondultul kellene perdülnie 
a parkélteil, hogy": ^Ti i/zuiltiitnk mi ér-
t ü n k , most mi izzadunk ti értettek! 

Levél Amerikából. 
_ (Folyt, és vége.) ~ 

Városunk ugyanoly éghajlattal bir, 
mint Budapest, azonban tekintettel arra, 
hogy az óriás terjedelmű Érié tó partján 
fekszik, erósebb tellink van és mégis a 
faházait eléggé melegek. 

Hogy egy épitő-társaság a keresletnek 
megfelelő" tőkévél rendelkezhessen, az hi
vatalnokai népszerűségétől fü^g; mert a 
teljesen befizetett'részvények után legalább 
6°/« ot biztosit, a felmondási kikötéssel el
helyezett betét után 6%-öt, (az igy betett 
összeg, felmondás nélkül bármikor kivehető) 
a helyi bankok és pénzintézetek betétekre 
vonatkozó kamatlába 47«. 

A kezelési költségek fedezésére szolgál 
a részvényesek által belépésükkor "fizetendő 
25 czent minden részvény után, a kölcsön 
vevők által minden megszavazott 100 do lár 
után egyszersmindenkorra fizetendő egy 
dollárnyi díj es a kamat különbözet, vala
mint a kamatok kamatjának jövedelme; 
mert a kölcsönvevő igaz, hogy 6% kama
tot fizet, azonban havi törlesztéseket tesz s 
igy a havi törlesztések czimen befolyt ösz< 

az egész összegért, holott az .havonként 
csekély különbözetet-az adós mégsem érzi, 
mert az ő havi 10 dollárja, ha' azt taka
rékba teszi; az év végén alig hozna néhány 
csent kamatot. —.. 

szeg újra kölcsön adatván, szinte kamatot 
hoz; az adós 12 hónapon át fizet kamatot!és könyvelő is, legalább'a keid'etb'en, míg 

— Nem, lehet! ' -
— Nem ? Hát tuggya mit tekintetes urain, 

hogy a vasútnak ollan nagy kargya ne lögyék, 
vögyék vissza az egyik czédu'át az asszony maj
ákkor ciántikál hazai 

; A pénztaros végre visszaveszi a jegyeker, 
kiadja a pénzt és meg nem hogy hallkan holmi 
ostoba parasztfélét ne mormogjon, de nem oly 
halkan, hogy az atyán meg ne .halija ; ki meg
sértett önérzettel és a pénzének immár birtoká
ban imigyen szdl: -—~: ~ 

— Hallja a.zűrt En nem vaok paraszt, 
mer nálunk Fátróba .csak oömós bocskor rugi 
a pórt.*- Mög aztán ne izélj ón ám e csöppet 
se. Vöt néköm már illcn sipkással dogom, mint 
maga. Mikor fon vótam Festőn a kiállításba 
oszt fölütem 'a ménküvasutba, osztég egyet köp
tem, hát rám kaját egy sipkás hogy asszongya : 
halli itt nem szabad ám köpkönnyl, már mivel 
hogy ki varr irvat. Hát mondok, áz má tiszta 
szent igaz, hogy ki vau irv-al, de az nincs ki 
irval, hogy bagóznyinem lőhessek, má peig ha 
az embör bagozik, akkor köpnyi csak muszáj... 

— Hová i — 
-r Szöröncsés jő napot adjuk azurisu-n. 

egészségérc kévánom az éezczakai nyugodalmat 
mint közönségösen. 

— Hová utazik ? 
Hat kérőm át _jággal clt vótam a surdi 

vásáron, eppár lovat akartam vönnyi, de hát 
derágálottam uket. hát mondok mög-ráög haza 
ballagnék, mán minthogy maslnánék. 

•í" De mi közöm nekem ehhez, hová utazik? 
- i - Hát haza. 
— JOe hol az a haza? 
— Pátróba kérőm tisztölette. 
— Patró ? Hisz az nem is állomás P 
— Nem bion kérőm szeretetve!, pedig 

A liavi törlesztéseken Vivul pontosan 
kell fizetnie mindennemű az 'ingatlanságot 
terhelő adót, illetéket és tűzbiztosítást s ha 
ezt elmulasztaná, a társaságnak joga van 
helyette ilynemű fizetéseket teljesíteni, — 
amiért azonbah~5Vi> kamat számíttatik. 
- Ez dtóhélyban-az amerikai építő ;:szí> 
vetkezetek s abályzata; -'hozzáteendő még, 
iogy személyi (váltó) hiteit nem szabad 
nyujtanipk. ~ --.•"' 

Ha figyelembe vesszük, hogy a példa
ként felállított ház és telek-arendája havon
ként 12—15 dollár, azonnal szenbelűiiik, 
hogy 300 dollárnyi befektetés után úgy
szólván a házbérlettel megveszi és kifizeti 
házát; otthonra tesz szert s azt se. tudja, 
hogyan jutottmhozzá, mert valahol kell 
lakni, lakbért kell fizetni. Sokan vannak 
természetesen akiknél az elsó 3 —400 dollár 
is hiányzik, ezek veszik a törlesztéses rész 
vényéket s midőn már (5—6 részvényük 
lévén) megtakarították a havi befizetésekkel 
a szükséges összeget, — ami ugyan időbe 
kerül, — lassanként mégis eljuthatnak oda 
hogy a saját házukba költözhetnek-, —- de 
ezen intézmény nagyban fejleszti a takaré
kossági hajlamot s a szegény ember minden 
nélkülözhető pénzét ide rakja be, mert az 
i'y intézet: csak fekvőségre adhat-köksünt, 
amelynek biztossága, tekintettel a havi tör 
lesztésekre, hónapról hónapra javul. Meg
jegyzendő még, hogy bárminemű ingatlanra 
is, nem adható nagyobb kölcsön, 5000 
dollárnál s-a szövetkezetek szivesebbén.fo
gadják a kisebb összegű kölcsönöket. 

Irásdij stbi czafrang nincs, a becslő 
biztosok a megszavazott kölcsön után fize 
tendő j % ból dijaztatnak; fizetéses hivatal 
nokok: a titkár, aki egyúttal pénztárnok 

az üzlet menete nem kivan meg segéd
személyzetet. Az igazgatók díjtalanul szol
gálnak és jövedelműk befektetett részvé
nyeik utján kerül ki." A titkár kezesség 
mellett kezeli a társulat vagyonát készpénz 
azonban igen tevés kell, hogy kezei között 
legyen s ha volna készpénz, az az igazga
tóság által meghatározandó pénzintézetnél 
kamatra helyezendő el. 

Szokásos" dolog, hogy ily szövetkezet 
szoros összeköttetésben van egy nagyobb 
pénzintézettel, set" mindennapi dolog, hogy 
a" szövetkezet vezetői, vezeríérliai 

mennyire hüzeködtuuk, hogy oda is csinyajanak 
kiállást, de.. . .. .->"• • :~ - •'• •. ,-~ 

— Ne fecsegjen már öly sokat, hanem 
mondja szaporán melyik a Pátróhbz legközelebbi 
állomás? • ~ 

" — Gyékényes...<• 
— No hála az Égnek. 20 kr. itt van la. 
—- Tekintctös* ur,' nem lösz sok érte ? Tavai 

mikor a Göbölös komámnál vótam disznótoron 
«ak i^kr. -vótŷ nát azuta fómönt az ára ? 

— Itt nem lehet alkudni, siessen már 
De "az atyafi cseppet se látszik sietni. Val

lanak egy rángása által hátra vetődik, mely alka
lommal a szűrének jobb felöli ujjában lévő kulacs 
nagyot koppan a szomszédos ur czílinderjén, 
kigombolja bundáját és mellesének (lájbijának) 
legbelső zsebéből kivon" egy házi vászonból ké
szült zacskót azt szétvonja és belőle nagy óva
tosan minden darabot megfordítva (hátha piezula) 
krajezárokban olvassa le. a nienetárt. Elteszi a 
jegyét és zacskóját, begombolja a bundáját és 
helyrerázva szűrét hiu reményekre jogosítja a 
tisztviselőt, ki nagyot lélekzík, gondolván, nieg-
szabadul egy unalmas "utastól, ki drági idejéből 
egymaga 1Ü perczet elrabolt, holott ez idő alatt 
2o embert is továbbithatott volna. 

— -No menjen odáb, Itten áldja! 
— Megkövetem a tekinlötcs urat, ott ül a 

sarokban az anyjukoin, az Örzse, a lavali kendőr-
áztatáskor szög mönt a lábába, nem tud gyalo-
gónyi,̂ — annak is adjék e czédulat. 

— Hát nem tud egyszerre kérni, — rivalg 
rá dühösen a pénztáros, ki mérgébe majd a kom-
postcurbe harap és már előre fél a pénz elővé
tel és eltevés untató manŐverjétől, piely az előb
bitől csakugyan csupán, annyiban különbözik, 
hogy a kulacs most nem czilindert, — ennek 

vezetői, vezériérliai a?on 
bizonyos pénzintézetnek s igy azon esetben, 
ha a kereslet nagyobb lenne, mint aminőt, 
a szövetkezet nyújtani képes, a már telek-
könyvileg biztosított követeléseire a pénz
intézet. 4% kantáira kölcsönzi a szükséges 
összeget s igy segitik a humánus czílu 
szövetkezetet 

. Jótékonyczélu, betegsegélyző egyletek 
és munkás szövetkezetek (a volt magyar 
czeheknek csaknem magyar Uniók), tőkéiket 
az építő-társulatoknál lieljezik el, ezáltal is 
hozzájárulnák .a munkásosztály anyagi gya
rapodásához.' 

Nem indóiirvaíi-e? de ha nincs, miért 
ne lehetne otthon" ilyenféle alapon s övet-
kezeiét szervezni, — azonban nem egy 
luezat nagyfizetésji hivatalnok javára, hanem 
humanitási szempontból, a közjó érdekében. 
Otthon a bürokratizmus végtelen nagy sze
repet játszik s a tömérdek felesleges hiva
talnok s az ezzel összekötött kezelési rend 
szer emészti fol a jövedelem nagy részét, 
ugy a kisebb pénzintézeteknél, — amelyek 
különben különféle dijak czitnén felszámított 
járulékok czégére alatt uzsorát űznek, — 
mint a nagyobb gyáriparnál" is; otthon a 
hivatalnoknak kisebb hivatalnoka — s a 
szolgának kisebb szolgája van ; — a vidék', 
— a városi vezértitkár, vagy vezérigazgató 
uraknak nem volt szokásuk a felekkel köz
vetlenül érintkezni. — (Nem tudom változ
tak e a viszonyok ez irányban) s a hitelt 

birtokosa óvatosabb lett — hanem egy éltesebb _ 
kisasszony karjain édesen szendergő niopszií 
fejet sújt, • 

— Tovább, tovább I — Mindaddig hangzik 
0 biztató, nógató szó, mig kiürül a csarnok és 
az imént még ojy mozgalmas jelenetet, néma 
csend valtja fel, melyet csak egy a sarokban 
gubbaszkodó pereczes inas ásítása szakit meg, 
ki a még cl nem adott készletével a két óra 
muiya_ügyan_azon„.iránybai) induld vonatot-illetve— 
annak utasait várja. 

Két óra múlva a péuztár zöld függönye 
ismét félre lebben. A pénztáros ijedtében majd 
hanyatt vágódik, azt hiszi rémlátomása vau, mert 
először is kit pillant meg ? Dömötörfy János 
réklíst az előbb akadékoskodó pátói atyafit és 
ennek életepárj..t; őrzsét. 

— Hát maguk szerencsétlenek, még min
dig i'.t vannak ? 

— IU. 

— Hát miért nem utaztak el ? ;.'.'.-
— Mér? Hát tekintetes uram nem tudi, 

möllen az asszony ?_ Alig, hogy kiléptünk a 
pcllonyba, hát szömközt gyün velünk a Göoö-
lösné komámasszon). Tetszik ösmérni a Göbö-
lösné komimasszonyt ? Nem ? No hát ha ős
in crné, nem kérdené hogy mér marattunk le. 
Mihát e fehérnépek összegyűrtek, ekéztek teréní-
feréni, erü, mög' arú, mög amaru, — eezczöre 
csak emöut a vasur. '" 

' — Hát most mit akarnak P 
—Hát mögkérőm a lekintetös urat, hogy : 

mivelhogy böciülcte mán üsse érünk haza, lögyék' 
01 szíves és vögyék- vissza a czédulákat, maj 
csak e ballaggyunk gyalogszorrc. 



3-ilc oldal. 

kereső kisbirtokos szaladgálhatott i'ontius-
tól-Piláiushpz, írtig végre meg lett hallgatva. 

Otthon kisebb kölcsönt kötni bajos és 
felette költséges, l-ljtíl^mncs^—^j^^ 

— helyette büizespelculálás vallalkőzószellem 
ennek útját /állja a vaspántos 
szekrény, a czopf, a bürok-

ezek a1F"uzsora megteremtői és 

h a j o l n a 
pénzintézeti 
ratizmu 
fentartói. 

Ha" Magyarország ifjainak tanácsot 
mernék adni. azt" mondanám — .jöjjön. 

" ÁinerTkáTw -minden évben 20—25 tanult 
. fiatal ember, éljen itt 3--5 évet saját -ere 
jébői, minden legkisebb anyagi segély nél
kül, tanuljanak, dolgozzanak, szerezzenek 
tapasztalatokat s ha itt szerzett- tapaszlala 
tok folytán áthatva az itteni szellemtől és 
kiismerve az itteni munkásviszonyokar, 
visszatérnek a tapasztalataikat érvényesíteni 

^akarják és tudják, t íz 'év inulva már. nem 
fogják otthon ismerni a kivándorlási kér
dést ; mert nem azért vándorol [da a ma 
g y a r i ' 1 0 Sy c s a ' í ' w ' e K v e n a ^ idegenben 
és ne otthon hanem kijön keresni azt, init 
otthon nem taiál: kenyeret. 

Legyeitek otthon a viszonyok olyanok, 
hogy a dolgozni tudó* és akaró nép meg
kereshesse- mindennapiját, — bizony nem 
indul az neki a nagy világnak; hogy ez az 
állapot otthon megváltozzék, egy nagy-re 
forniáczióra van szükség, mely kell hogy 
emberré tegyen minden embert, hiszen 
mindnyájan egyformán születünk \ eldobjon 
sok ósdi fogalmat, szárnyát vágja a bürök 
ratizmusnak és senki se tartsa méltóságán 
alólinak, szégyennek a munkál, mey nemesit. 

D é nem akarom tovább untatni -, mint 
fentebb iráni, nagy és nemes irányú czíkké-
nek olvasása vitt arra, hogy becses figyel
mét a fentiekre fölhívjam, melyek után 
vagyok 

tisztelő honfitársa 
Perczel La jos 

H Í R E K . 

rendezett tánczyigalora tegnap éjjel"folyt 
le a vasúti vendéglő éttermében. A tánez-
vigalomról bővebb tudúsitást hírlapunk 

— Követésre méltó példa. Uouth István 
nemes-magasi földbirtokos, szép jelét adta nemes 
szivének és iildnTutlrnnnnng^iinlr—Ugyttllls • Vli-

— Daléstély\ Meghivó. A kis-ezelli 
„férfi Dalkör-*_U1Ű3,. febr. 7-én a Korona-
szálloda nvrytji'.n^bsa sajti" -pénztára ja
vára hangverseny nyel egybekötött zárt
körű tánczmuliitságot rendez. Belépődíj: 
személyjegy 2 korona. családjngy $ kor.' 
Pélülfizetéseket köszönettel fogadutik és 
liiiLapilag nyugtózunk. Kezdete pontban 
este 8 órakor- Jegyek előre válthatók : 
Gáyer (Jyuta,, Német Márkus, Blettler L . 
Páf és Rózsa Sándor urak kereskedésé^ 
ben és este —a pénztárnál. — Az estély 
műsora a következő: 

1. Gáty Zoltán: Magyar nyitány I I . Elő
adják : I . hegedű Gáty Zoltán, I I . hegedű Migáty 
Károly. III. hegedű Rácz Dezső, fuvola Küpecz 
Gyula, cello Gáty István, harmónium Hettliuger 
József uruk; zongorán kísérik Bisitzky Arauka 
és Gayer Mariska; úrhölgyek. 

. 2. Káldy Gyula: Balogh Ádám nótája. 
(Ktirucz dal 1709.) Előadja ákis-ezel i férfi dalkör. 

3. „Czitera kettős." Előadják: Dautschbauer 
Einilia úrhölgy és Georgovits József ur. 

4. .Magyar népdalok * a) Őszi rózsa . . . 
b) Buza közé száll. -.. c) ide csal, oda csal . • . 
Előadja: Boer Pál ur. 

5.. Hűbér Károly : .Részletek „Kunok" ez. 
operából. Előadják: I . hegedű Gáty Zoltán, I I . 
hegedű Rácz Dezső főgymn. tanár urak, zongo
rán kiséri Bisidzky Janka tirliolgy 

.6. Cseugéry" Gy.; .Szerelmes zongoiames-
ter," víg monológ; eiöadja ifj. Reích liftre ur. 
zongorán kiséri Gayer Mariska úrhölgy. 

7. „Magyar népdalok." Tiliukou előadja: 
P/als Géza ur. -

8;. Mendelssohn: .Tdrök bordal,' Előadja:;1 

a kis-ezelli férfi dalkör,; ' ._/,.// 
.-rr Hitközségi gyiilés. A jáuosházar j 

[izr. hitközség folyó hó 10-éu tartotta' 
közgyűlését amely alkalommal választot
ták meg A hitközség tisztviselőifTis7~X 
válusztósou a. jánosházai nábobnak, az 
ismert Csalnyer tátinak a pártja, jutott 
kormányra s igy /most az ismeretes Csal-
nyer és Pióeza.czég viszi a vezető sze
repet a jánosházai izr. hitközségnél. A 
hitközség szívszorongva várja a Csalnyer 
és Piócza üdvös (?) niílködése által reá 

— Községi elöljárók vá'asaása. Kis-
Czellben a községi elöljárók választása 
hétfőn ment végbe a közönség élénk ér
deklődése mellett. A bírói állásra, mint 
azt már jeleztük is lapunkban, két jelölt 

— volt: Pálovits József és Szaluy József. 
Szalay József jelöltségeJjzrjiil)aH^Bem| h l i r a u l 1 0 áldásokat?! 

__yiiULjtomoiy^ sz^líIBá vehető, amennyi- j — Kórcsolya-bái. A 
- ben Szalay,-a nála járt pártjának kijelen

tette, hogy nem kivánja magát nagy 
elfoglaltsága miatt a birói áliásra jelöl 
tetni. Igy történt azután, ho»y a válasz 
tás napján, egyedüli komoly jelölt csak 

•Pálovits József vbiró volt, kit azután 

kis-ezelli Korcsolyázó 
egyesület." 1903. évi február 2-án, a Hungáiia-
szálló tenueilien, saját czéljai javára tánezestélyt 
rendez. A rendező-bizottság az alábbi névsort 
foglalja magában: ' ' 

Zattíurcczky Géza-elnök. Kelemen ̂ Tivadar 

uöezki ág. evahg. hitközség templomára uj tor
nyot csináltatott, miután - Gouth István édes 
anyja, néhai Gouth Sándomé, született Benkó 
Teréziu vönöezki születésű volt, annak-emlékét 
megörökiteudó, az uf toronyba egy harangot' 
csináltat a saját költségéi). Tekintve áz összeg 
ímgyságát Jk tK. 1200^160X1. koronába--kerttl * 
harang) mindenesetre maradandó emléket állit 
ezzel néhai édes anyjának a jótékony adakozó 
és ezzel egyúttal örök hálára kötelezi- maga 
iránt is a vönöezki ág. evang. hitközséget. A 
jó tett önmagát dicséri. . 

— Adófizetők figyelmébe. Ezennel 
figyelmeztetjük mindazon adófizetőket, 
akiknek ingatlanaikon teher van, hogy a 
vallomási-íveket é hó 3Ó-ig okvetlen be
adják a városházához, inert ennek elmu
lasztása esetén a teher után általuk fize
tett adó nem lesz leirva. 

— Fizetésképtelenség. A bécsi hitelezői 
védegylet jelentése szerint, a szombathelyi ismert 

I Fröhlieh és Stauber divatáru kereskedő czég 
I fizetésképtelen lett. A Fröhlieh és Stauber czég 
húsz éve áll.fent a szombathelyi piaezon. 

— Jó étvágyú vendég. A rault hét egyik 
napján, egy fiatal béres" legény állított be. a 
kis-ezelli Zsoldos-féle sörödébe, helyet foglalt a 
vendéglő asztalánál' és enni kért, A vendéglős 
kocsonyát -kínált a vendégnek, mit az szívesen 
fogadott, letette a nyakábstt-lógott tarisznyát ég 
1;iliujtatntt belőle egy fél kenyeret s ezzel meg
kezdte a kocsonya bekebelezését. A kocsonyát 
alig néhány perez alatt eltüntette a jóetvágyu 
legéiiy s utána kérte a másikat is. Egy rövid 
félóra alatt öt tányér kocsonyát kebalezett be a 
vendég és vele együtt eltűnt a fél kenyér la, 
amely Zsoldos bátyánk szerint —bizonyosan, 
nyomott^vagy "3 kilogrammot. A jó étvágy/tt 
yeudég még néhány krigli sörrel fürösztötte meg 
gyomrát s mint aki jól végezte dolgát, f'elálott. 
fizetett s ment az útjára. A jó étvágyú legény, 
aszoatszédo3 veszprémmegyei Adorjánházára való. 

— Hány tanító van Magyarországon ? A 
legújabb statisztika szerint a mult évben Magyar
ország népiskoláiban 29,003 tanító működött. — 
Ezek közül az elemi iskolákban tanított 26,002, 
a felső népiskolákban 116, a polgári iskolákban 
2325. — Ezek közül férfi 22,899, nő pedig 6175. 

— Hogyan itatják Rezin a lovacskát ? 
.Keszthelyi Hírlap" laptArsnnlthril vettük áfcaz 
alábbi humoros közleményt, mely a zalamegyei 
Rezi községben"történt .eseményről" szól: 

Rálátnak régi dicsősége hol késtél még az 
éji homályban"?. . . Elborult a te vidám glóriád 
már akkor, midőn a hajnali ködben a rezi-i ala-

. alelnök. Várallyay Pál pénztáros. Bisitzky ődörm 
egyhangúlag újból városb í róvá meg isdr.-Brunner Ferencz. Csupor Aladár, dr Deutsch I 
választottak A pénztárosi á l lásra ismét , Soma, Gáyer Gyula, H.alzl Jenő, dr. Hetthéssy 1 b^oi"vÍtéz^lgyo.ive"tek a""raufíot" amikor" a 
JNagy (ijula választatott meg. Helyettes: Elek, Heimler Ernő, Hofháüsér S.uidor, Budit-'lusta gebét benzinnel serkentette volna ügetésre 

hauseu Ede, Katona Fülöp, Keresztély Jáuos, dr.jegj naiv bácsi, vagy araikor a tüzifeeskeudó 
Király János, Korai Arnold, Lengyel Mór, Lo-:megszökött a vándorlovat. "Mai megemlékezé-' 
ránt Gyula, Nagy József, Németh Ferencz, dr. | sünknek is regényes fekvésed az oka, kedves 
Oslffy Lajos, dr. Pletnils Ferenez, Pramenics' szomszéd tálunk, Rezi, mert ha nem lenne olyan 
Ferencz. Reindt István, Roll Pál, Sauer Gusztáv, '-iepe-hupás, dimbes-dombos,, hegyes-völgyes az 
Sclieiber Jenő, dr. Scheiber Zsigmond, Sclileifferlutczád, mint amilyen, hát Péter bácsi másképpen 
Kálmán, dr. Szabó Imre, Teplitzky József, Trav-' 1 

bíróul Gróf Károlyt választották. Az elől 
járóság tagjai lettek: Benkő Ferencz, 
Szabó Lajos, Szarka József, Tóth Antal, 
Mészáros János és dr. Hetthésy Elek. — 
Talán mondanunk is feleséges, hogy a 
választások lezajlása utón magyaros áldó 
más következett. 

— BiTjó-vilas/tások. A kis-ezelli járás 
területén most folynak a községekben a 
bírók és az elöljáróságok megválasztása. 
A választásokat ma fejezik be, az ered
ményt hírlapunk jövő számában közölni 
fogjuk. Jánoshazán kedden ment végbe 
a bíró-választás, amely alkalommal a köz
ség bírójává Rauch Lajos Iparos válasz
tatott meg. .- v 

. . . . ~' v *sutasök tánczvigalma 
Kir. államvasutak kis-czelli altisztikara 
által saját temetkezési egyletük javára 

dr. 
itatta volna meg a kedves kis ponni lovat, mint 
a hogy megitatta. A dolog ugyan szűrét után 
történt, de csak most irta meg nekünk a rezei-i 
Auonimus, hogy milyen furfangos ember a Péter 

nik Gyula, ifj Tory György, Takács Samu, 
Udráiiszky Sándor, Véber Kálmán 

— Mőkedvetói előadás. A f hó 18-án, 
jánosházai iparos- és kereskedő ifjúság Önképző : bá', aki a -mártounapi vásárkor vett egy átvonuló 
köré által tartott műkedvelői előadás erkölcsileg köszörűstől-egy kis ponui lovat 40 forúitokért. 
kitüuóen sikerült. Anyagilag nem igen lehetett:A kis paczi azelőtt zongora-verklit húzott, vont 
ugyanezt^ konstatálni, mert az összes bevétel falurót^falurii és apró lábacskái tánczlépésekhez 
115'kor. 60 fillért t-- tt ki, melyből a kiadások' szoktalv; tehát nagy gondolkodóba esett a de-

- l.i • von á sa után nem sok 1 maradhatott; de ez a czemberi pogány időkben ' Péter bácsi, — aki 
Á m.ffiérék műkedvelőket nem keserítette el annyira;'csősz a rezi-i határban — mikor észrevette, 

hogy áldott j ó kedvvel kofa hajnalig ne mulat-' hogy TOifideiifelé_sikos van,-a kut dombon, — a 
haltak volna. í 'lónak meg ,innya kő." Pitli nem volt a háznál 

,.t»íi-'-/-
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I 
— vagy.tán nem ia tartotta illendőnek Péter 
bácsi, hogy helyébe vigye aj italt a pontúnak 
— s gyors elhiitarozásnil húzott ki "egy rozzant j 
kocsiaziuit a félszer alól s deazkút^akott_rá 

—Bonnit H Z alwaoiiy- aznukura állította és szép 
csendesen húzta a kut felé — itatni. Kora 
reggal volt az i d ó — kevés ember járt az utcznn, 
de mégis It'tttu a furcsa utazást az az éjjeli úr. 
ki a neki tulajdonított muff kivégzést váltig ta
gadja éatréfálkozni kezdett Péter bácsival, hogy : 

~—"így itatják Reziben a .luat* ? 
t ''Jr Így hát. J I B B B . — - « « k nem engedhe-

"tem, hogy kitörje a lábát a* kedves lovam ezen 
a sikoB jégen — jobb lesz ha Begitesz húzni a 
dombra — gyere má'! . _ 

1 — Húzza csak ke' maga; — a muftiiul is 
én segítettem, de meg is bántam már, mert a 
karmáéinak mindig avval üldöznek. 

— Dejszen keedet is lerajzolj ám majd 
valami borzas piktor, hogyan Bzáiikázts'ja meg 
a gazda a lovát a rezi-i dombon.. 

- í^íoToglgy tjSrtéiit, aki nem hiszi járjon 
múmia, de Reziben né kérdezősködjék, mert 
megjárj*. Péter bácsi neve .pedig a rezi-i hal
hatatlanok'krónikájában méltán Bzámithat meg
örökítésre. ^ 

Árverési birdeíménj-kí7onaí. 

E l a d ó h á z ! 

K I S - C Z E L L B E N , 

a D ö m ö l k i - u t c z á b a n , 

0 0 0 szabad kézből örök áron 0 0 0 

ké}4-vező f e l i é t e l e k mellett 

azonnal eladó 

a F i scher - fd le . s a r o k h á z , 

amely üzlethe'yisígnek is_ leiette al
kalmas. . 

Venni szándékozóknak bővebb fel-
világ ositással szolgál : 

N é m e t M á r k u s 
divatkereskedő, K'8-Czell . '-' 
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Bus Boldizsár 
é p ü l e t - é s b u t o r - a s z t a l o s , 

koporsó raktára — — 

K.IS C Z E L L (régi laUréfcpénitiri épfliet). 

Van szerencséin a n. eVkSzönség szives 
tudomására adni, hogy épület- és bútor
asztalos műhelyemmel kapcsolatban 

koporsó r a k t i r t 

is rendeztem be. Elvállálom temetések tel
jes r tndezését a legolcsóbb ártól kezdve. 
A -11. é. közönség szives pártfogását kérve 
maradtam illő tisztelettel; _ . 

4 - 1 0 

B\zs Boldizsár 
épület- és butor-asztalos . 

koporsó raktára," K1S-CZELL. 

f M e g h í v á s 
A Kemenesaljái Takarékpénztár 

T ~ A kis ezellí kir.-jbíróság mint tkvi hatáság 
közhírré tani, hogy a Sárvári Első Takarékpénztár 
végrrlmjtatóuak Mógor István -és neje Húzy Erzsébet 
végrehajtást szenvedő, elleni 8700 kor. tőkekövetelés 
és járulékai iránti vegreh.ijta.ii Ugyében a ki.i-czelli 
kir. járásbjrósáó területén l.ivö a mersei 339. BZ 

S i Ö < - részvényesei « 0 3 . február ho 7 * * ^ é n k o r K i r t a l B H m , a Takarékpénztár 
Ingatlanra 817 kor; ós a 899/s. hrsz. alatt foglalt 
ingatlanra 1110 koronában ezennel megállapított) 
kikiáltási árban az árverés elrendelte éa hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 

19O3 évi márczíus 13-ik napján 
délelőtt 9 órakor Merne községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapilott kikiáltási áron 
alul is elad.itui fog. — -

S- .Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
lO'százalókit készpóii'beH, vagy az 1881. évi LX t.-cz 
42. g-ában jelzett árfolyammal számitott ás az 1881 
évi uov. bő 1-án 3833. sz. a kélt m kit. igazság

saját házában levő üzlethelyiségében ta r tandó 

X I I I . rendes közgyűlésére 
tisztelettel meghívatnak. — --. • -:. 

, _ 2Ta.pixexi.cjl: 
1. Üés i elnök, s $ jegyzőkönyv hitelesítő választása. 
2. Az igazgatósági és-^telugyelő bizottsági jelentések tárgyalása. 
3. Az 1902. évre vonatkozó számadások s- mérlege-előterjesztése, nyeremény félosztás 

és a felmentvény megadása. 
DeymiiiiszterireDdelet 8 §-ál>uii kijelölt ovadákképes f * Az i /azgatósági elnök s . 2—) igazgatósági tag megválasztása. 
. . . . . • L - , . ( » . T l , „ : c A . . . . . . . . i . - j : : 1 1 i_ j • ~ értékpapirbjn a kikuldr.it kezéhez letenni, vagy 
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pénzuek a birósign.ú előlegen elhelyezéséről kiállított 
ízabálvszerü elismervényt átszolgáltatni. 

kir. járásbíróság -mint tkvi hatóság Kis-
Czellbcn. 1903. évi január 2 én. 

Dr. ÜDRÁNSZKY, kir. albiró. 

6. Az. igazgatóság díjazásának megállapítása az 1 9 0 £ évre . 
6. Á felügyelő bizottság megválasztása egy *évre. 

Kis Czellben, 1903. évi január hó 15 én. AZ IGAZGATÓSÁG 

A zárszámadás, a felügyelő bizottság és" igazgatósági jelentések az intézet 
helyiségében kifüggesztettek s bárki által megtekinthetők. 

n i 1 g v a uh 
ezzel kezdte aok beteg, a ki a Viríts, féle Sósborszcsz (Fcrcnez-
pálinkát) azaz meg százféle nyavalya ellen használta és a használat 
által megszabadult a bajatol - Annyi köszönő levelet hozott és hoz még 
mindennap a posta' — úrtól, paraszttól — hazánk minden részéből, ugy 
mint a külföld legtávolyibb országaiból — hogy -egy könyvesház lelc 
lenne vele, ha mind lenyomatnánk, de csak utoljából szedtünk elő 
egy párt abba a kis. füzetbe, a melyet mindenkinek, aki azt kért, a 
pőstan ingyen küldünk b : , s amely füzetke egyszersmind, bőven leírja, 
mely alkalommal és hogyan lehet a Sósborsreszt használni. 

A 'Vértes-féle.Sósborszcsz, különleges készítési módjánál 
fogva, a legjobb sikerrel használtatik, mint fájd.lomcsillapitó 
bedorzsölés. illetőleg borogatást köszvény, csitt, meghűlés, nyi
lam/ás- ssurát, staggatás „éjien, fejfájás, bénulás, ficzauwdás. 
gyulladás, daganatok, mell- is torokbántalmak cller. Levélhordó, 
katona, kerékpáros, vadász meg minden .járó-kelő ember elfá
radt tagjaiba uj érőt önt. — Mint kitűnő, kellemes, piperecsikk 
a legjobb szolgálatot teszi á fejbSr erősítésére elpusztítja a 
hajhullást okozó korpái; jó a száj ápolására- mert ha 5 — 10 
cseppet teszünk egy pohár vizbe, kellemes, fölfrissítő, a szájat 
és fogat tisztitó szájvizünk van. -

Belsőleg a Vértes-féie Sósborszcsz nagyon használ gyomor-
g'óres. hasmenés, rosstullit fejfájás ellen, mint kellemes iiditó ital 
stb. Különös Istcnáldása arra felé. ahol nincsen jó ivóvíz, mint 
p. o. az AMöldön. — mert ha pár cseppet a vizbe untunk, 
megöli a sok káros haczillust és ezáltal az élvcsaetlen, egész
ségtelen vizet ártalmatlanná és ihatóvá Teszi. 

Általában véve a Vértes-léle Sósborszcsz majdnem minden tájnál 
használható első segitségüL Belsőleg egy néhány csepp veendő ezukorra 
vagy virre, külsőleg pedig egyszerűen bedörzsöljük, hogy a baj elmúljék. 

Nem csoda tehát hogy az, aki ezen legkitűnőbb, legmegbízhatóbb 
ís-mindenre io házi szert csak egyszer is használta, teljes meggyőző
déssel vallja: •" 

" " • • • m l m á n ! tele Sósborszesz kell nekem 

Igaz-e, hogy drágább a Vértes-féle Sósborszesz a másénál! — 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 Tudja a magyar embet, 
hogy olcsó húsnak híg a leve és hogy a hatásos czéljának megfelelő szer 
soha sero drága. A Vértes-féle Sósborszcsz azért sem drágább, hanem 
még olcsóbb is más fajtáknál, mert daczára annak, hogy az üvege kisebb, 
a Vértes féle Sósborszesz sokkal hosszabb Ideig tart, mert eresebb és igy 
abból sokkal kezesebb kell, mint más .ajtából. Bedőrzsö'ésre például a töb

biből egy evőkanálnyi kell, a Vértes-féle Sííborszeszbőt elé
gendő egy kávéskanálnyi; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell 
a Vértes féle Sósborszcszből, más fajtáoól legalább három
szor annyi. Azért egy Uvrg Véitcs féie Sósborszesz, a cseké
lyebb mennyiség daczára, a sokkal nagyobb ereje és hatása foly
tán, s: kkal tovább tart, mint más fajtájú vele egyáru, nagyobb 
üveg is, Igy mégis olcsóbb más fajtánál, minden tekintetben. 

Kicsibe kimérve a Vértes-féle Sósborszeszt sehol sem lehet 
kapni, hanem csak 30 filléres, egy és két koronás eredeti üve
gekben. -— Ezek csak akkor 'valódiak, ha a mellékelve lenyom-
tatalott parosttvédjegy és .Vértes* sor rajtok és a skatulyákon 
látható; — Vértes-féle Sósborszesz egyike azon ritka magyar 
különlegességek™ k, amelyet nemcsak itthon, hanem külföldön 
mindenütt keresnek, megbecsülnek és nem régiben megint 

Ostsnde-, Róma-. Pária- és London-ban 
az ottani kiállításon első dijakkal: díszoklevéllel, diszkereszttel 
és arany-ércuimcl lett kitüntetve. — 1 egyszerű üveg .Vérles-

féle Sósborszesz kimerítő használati utasítással együtt 1 kor.; 1 dupla 
üveg 27,-szer annyi tartalommal mint • egy egyszerű 2 kot.; 1 prJba-
uvecske 30 flM. Kapható a gyógyszertárakban .és fűszerkereskedésekben. 
Kis Czellben Nagy Gyula ur kereskedésében, Jánosházán: Fogy. Szövetke
zeméi, általában ott, hol plakátok a fenti védjegygyei láthatók és közvetlen : 

VÉRTES L. Sas-gyögysz. Lúgoson. 6—60 

Nyomatott a kiadótulajdonos .Vürösmarty'-könyvnyomda és hírlapkiadó vállalat gyorssajtóján Dcvecserben, 1903, 

, .v . . . 

http://vegreh.ijta.ii
http://2Ta.pixexi.cjl
http://kikuldr.it

