KÖZÉRDEKŰ

FÜGGETLEN

UJSAG.

Megjelen minden vasárnap.

Jelige: >Küzdelem az igazságértIt

E 1 H . . I . . I ár:
Elíj étre . . . .8 kor. I Negyedévre . . 3 kor. — f
Vél évre . •". . . . 4 „ í Hgyes -tain Ara — SO
B

Felelős szerkesztő:
H U S S

G Y U L A .

Szerkexalévet értekezhetni : kedd, vzerda és csBIürtökűa.-

S.arkaaale.aa; M kiadóhivatal:
Kiit-Czell, Gyarniathi-tér 70. tsam. Ide intésendoY a lap aaellemi én aayagi rétiét illető minden küldemény ex. Névtelen
levelekfigyelembesem tétetnek.

vonása a lovagiasság.t Síiért hógy éppen
a lovagiasság előfeltételeivel, a női becsü
let tisztelésévél nem tnjdunk elől járni ?
Mért hogy virtusnak - tekintjük, ha vala
mely nő jó hírnevének irthatunk, becsü
letét pellengére állíthatjuk? Mért hogy
nem gondolunk árra, héigy a nö legérté
kesebb tulajdona f becsülete, melyet ha
ócsárolunk, legdrágább kincsétől fosztjuk
meg őt ?-'
Egy rövidke hír járta be a lapokat,
mely kell, hogy felháborítson minden jobb
érzésű embert. Ismét egyszer —Isten
tudja, hányadszor, — sárba" tiportak egy
tisztességes leány hírnevét a legaljasabb
rágalmakkal, sőt egy gyenge, ifjú élet
elfojtásával vádolták, nem törődve azzal
a nagy elkeseredéssel, amelyet - ezáltal
gyengéd" női lelkében tomboló viharrá
korbácsoltak fel. Kéoiytglen.. volt. e nő
kiállani a piaezra, kényes vizsgálódások
nak magát alávetnie, hogy bebizonyítsa
ártatlanságát, melyet gaz flezkók könnyel
müeir bemocskitani iparkodtak. -'.

lélektani okot könnyen találjuk meg. A
harag, az eszközökben nem válogató gyü-~
lölet egyenesen kárhoztató szándékkal
akasztotta a "nagy harang nyelvére a meg
nem történt' női ballépést. Egyszerűen
végezhetünk vele, elitélvén a rossz hír
aljas koholóit és terjesztőit.
De ez az eset a ritkábbak közé tar
tozik' és a női hírnév - megrontásának
pszichológiai okait más esetekben nem ily
könnyű feltalálni, bárha mindegyikökre,
vagy legalább legnagyobb részükre, rá
lehet mondani, hogy a pletyka az éltető
elemük. Ebben csíráznak, tenyésznek és
burjánzanak azok a rágalmak, amelyek
kel hátmögötti, sunyi módon neki törnek
a női erénynek, melynek védelmére nem
kelhet senki, inert az érdekeltek füléhez
csak nagyritkán jut a rossz hír.

Y- " f e l l e t t . De nem volt mint. Ahol fáradt testét
nyugalomra hajtá eddig,, onnan is kiűzték, mert
nem tudott fizetni, most már hajléktalan, kol
dus . . . Metsző hideg van odakünn, a szél átA i n t a , T r i l á g : e l l t é l . süvit rongyos ruháján és megdermeszti tagjait...
Az éhség mind jobban kínozza . .-. feje szédül,
Szegény volt. De 6 nem lehetett róla, a vér agyába tolul, szitok kél ajkain és elátkozza
hogy nincs aranyja-ezüstje. Dolgozott szorgal a világot, a könyörtelen embereket, az életet,
masan, küzdött, fáradt, nélkülözött és még sem mely annyi nyomornak, szenvedésnek és fájda
ment semmire. Olyan volt mint a koldus. Amit lomnak szülőanyja- . . .
ma keresett, azt holnap megette.
De egy gondolat megvillan agyában . . .
Iskolába nem járt soha, nem volt senkije :
apja, anyja rég elhalt, vagyontatunul, nyomor Vétkes ugyan, de mentő. A szomszédban él
ban. Nem oktata senki jóra, nem mondta neki egy gazdag ember, annak van sok pénze és
senki: „lásd kis fiam, ezt nem szabad tenni!* még sem adott neki soha -egy árva fillért sem.
vagy „ehhez nem szabad nyúlni, inert az másé Egy harapás kenyeret kért egyszer, lelketlenül
és ami másé az mindig szent.* Nem vitte el — kilökték. Mit ártana anuak az embernek, ha
senki a templomba, még talán azt sem tudta, pár forinttal kevesebb pénze volna? . . „Semmit!
hogy van Isten, aki mindent, mindent hall; ugy A pár forint pedig egy "embert mentene meg,
nőtt fel a pusztán, mint egy vadvirág, az élet aki éhezik, fázik és aki hajléktalan, koldus ..-.

tető törvények szerint a rablás bün, a bűnt pedig
büntetni kell.
A világ elitélte a szerencsétlen bűnöst,
rásütötte a gyalázat bélyegét s midőn hosszú,
kinos évek multán kiszabadult a börtönből, min
denki kerülte, félt tőle. ~~ ~~~
De senki sem képzelte magát az ő helyze
tébe, abba a kétségbeejtő állapotba, amelyben
a bün elkövetése pillanatában volt. Senki sem
tudta,- mennyit küzdött benne a jobb érzés és
hogy mily titkos erők működtek össze a bűnös
terv kivitelénél. Pedig ugy bántutta valami
lelkét ott a börtön rideg falai közt. A- kezét,
'abát összeszorító vasláncz okozta kínokat mind
elnémitotta keblének fájdalma, az a maró, velőkig
ható fájdalom, melyet a lelkiismeret szavának
szokta nevezni. Ha ezt tudja a világ, nem Ítéli
el s ha vele érez, ha beleképzeli magát az ő
helyzetébe, nem veti meg, nem taszítja el könyör
telenül magától s ez ember nem sülyed annyira!
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Virtusaink közül a leguagyóbbnak
lovagiasságunkat szeretjük tartani. Éppen
nem tartunk e tekintetben inertéket és a
legnagyobb áldozatoktól sem riadunk
vissza, csakhogy lovagiasaknak becsülje
nek bennünket. Jól ismeri e tulajdonsá
gunkat,, s úgyszólván ez oldalról ismer
bennünket a nagyvilág és aki kedvünk
ben akar járni, csak lovagiásságunkat kell
hogy magasztalja és meglehetős biztosan
eléri nálunk a czélját.

A magyar vendégszeretet is ebben
leli magyarázatát. Számos más társa
dalmi erényünk és hibánk kútforrása túl
hajtott lovagiasságunk. A hazához való
tantorithatatlan ragaszkodásunk, a fejlő
dés és haladás elérésére való törekvésünk,
Hát hol marad itt sokat hangoztatott
nagyjaink megbecsülése, nemzeti kincse
és fölmagasztalt lovagiasságunk?! Ha
inknek, különösen pedig . nyelvűinknek
nekem valaki elmondja egy bizalmas tár
féltékeny őrzése egyrészt, — a párbajosaságban, hogy ez "vagy az.a nő vétke
zási mánia, túlzott érzékenység, mértéken
zett, miért hallgatom én ezt nyugodtan
tul való mulatozási kedv, tékozlás és urletteg-miertTSziuezein k i é n magam"
hatnáinság, más részről: mind-mind-erősen
Nem az első eset.ez, sajnos^
túlhajtott lovagiassági érzületünkből fakad. lesz az utolsó. Meg kell államink e pont is ezt a dolgot, talán éppen legjobb meg"Szinte el lehet mondani,, hogy a ma- uál és megvizsgálni társadalmi-éJet^lT'^oződéoom -pitimére-? Miféle szegény- gy"ar jellem legpregnánsabb, legerősebb szörnyű kinövését. Az említett'esetben ajsége a szellemességnek, hogy a társalgás
:
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vihara jobbra-balra hajlitá, a szenvedély magával
Úgyis lett. Elment, kirabolta. Dc csak
r a g a d t a . "
keveset vitt el magával, mert őt is csak a vég
Szegény napszámos volt, izzadt, dolgozott, szükség kényszerítene . c lépésre Első dolga
hogy legyen mit ennie.' Egyszer aztán elvesz volt. kenyeret venni, hogy égető fajdalmát csilla
*_
tette a kenyeret "ís. Ahol eddig voltf ott nem píthassa.
kapott többé dolgot. Elment máshová keresni,
Másnap elfogták. A törvényszék elítélte
de nem talált Hiába, sok ember, kevés munka. és a szegény embert becsukták. Hiába könyör
Két napja nem evett semmit^ Az emberek mind gött kegyelemért, hiába hozta fel a nyomort, a
jjy^jöjryörteleriejt^^^hjéo^
ennt szükséget. a bíráknál nem volt irgalom, a bün

;

Mert sülyedt, fokról-fokra bukott, rabolt,
gyújtogatott. , Végre rablógyilkos lett, s elzül
lött életét
a bitófán végezé. Szegény em
ber, te. szerencsétlen teremtése az bégnek, kit a
sors, mint lapdát hányt-vetett ide s tova, ádáz
végzeted mivé tett ?. . . Azért szült édes anyád
hogy az emberek kiátkozzanak s a pokolba ta
szítsanak }~7. . Azért küzdöttél. dolgoztál éveken

valamint ahhoz szükséges hímző-anyagok,
in. coagre zál, fllose I, filofloss, ninerya,
adonis-stö.
adonig-stb. selymek minden létező színben, egyedül csak R ó z s a SSáánnddoorr divatáru kereskedésében
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osztó és vászonra elönyomtatott kézimunkák, „•...
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témájául a megszólalásnál jobbat nem tu egyre veszélyeztetőbe elharapódzó baj termőföldben szűkölködő megyékből, falvak
dok találni!' — Hogy meggondolatlanul meggátlására riiár törvényt al'.óttak. -Szi- ból, helységekből el-elkivánkoznak az isten
fecseget otynrr -dologról, amivel inámndr gcOT~mégszbTitá«nckaT~a1carják utjáT vágni verte, nyomorult, emberek—és kivándorlá
la polgárok kivándorlási kedvének.
saikkal még műveletlenebbül, parlagabban
csuk árthatok?
-Meghajtunk az immár égetővé váló, hagyják az anyaföldet.
Végre^ is rá kell jönni arra, nogy a
helyesen felfogott lovagiasságnak legelső elhatalmaskodó, nemzeti létünket aláásó
Azonban szokatlanul föltűnő és min
kelléke: az" ígüzság é s az igazság vé kivándorlásokkal szemben tett intézkedések denkit gondolkodásba ejtő jelenség, hogy
delme. NenTszabad tűrni, hogy pusztán elől, melyek oda konkludá'nak, hogy a le áz ország legmódosabb, legtehetősebb, gaz
a kellemes trécselés , kedvéért még gon hetőségig megnehezítsék a honi földtől dag, din földjeiről ösmeretes vármegyéből,
dolatokban is vétsünk Irtások becsülete Duesut venni, szándékozók törekvését és a Bicskából veszünk tudomást oly hírekről,
ellen, akik magukat .védelmezni nem tud számtalan- csomót kell megoldani, tömér melyek marról szólnak, hogy egész családok
ják, mert nincsenek jelen és nem tudnak dek ágat bogot kell elhárítani, megtörni, tömegesen készülődnek Amerikába,. .
azokról az aljas beszédekről, melyeket hogy az Amerikába vezető úthoz könnyen
A legmeglepőbb, egyúttal a legszomo
róluk fo'ytatnak. — Különösen óvatosan hozzáférni ne lehessen.
rúbb az a tény, hogy nem is tengődő,
Igen praktikus újítás például az útlevél
pedig kerüljük a női' becsület beszennye
szegényes viszonyok között_élő emberek
zését, mert ez nemcsak az illetőknek] megszerzésének megnehezítése. Egy kettőre |'
szándékoznak elhagyni szülőföldjüket, ha
legdrágább kincsők, hanem kincse a tár néni jut mindenki a birtokába a passzus
nem jómódú, kedvező helyzetű, családok,
sadalom erkölcsének is,.amelyet megbe nak, mélynek révén nyugodtan, -háborítat
— pénzzé téve minden vagyonukat, czihecsülni mindannyiunk kötelessége. Hiszen lanul oda lehet utazni, ahova tetszik. Ma
lődnek föl, Délamerikában akarván lete
a társadalomnak mi is vagyunk tagjai és gyárán szólva,, az ember szénájának rend
lepedni.
—
ha lealacsonyítjuk erkölcsét, sárba tipor- jében kell lenni, katonai kötelezettségének
._- _juk erényeit ebből a sárból ránk is tapad eleget kellelt tennie, családjáról gondos
Ezek az események igen jellemzőek
valami, ami minket is beszeunyez, csúffá kodnia kell, tekintélyes összegű adóssággal hazánk viszonyait illetőleg. Igen vigasz
~ tesí, megbélyegezvén bennünket a raga nem szabad rendelkeznie, hogy megszerez talan képet nyújt á jövő, mikor olyan
hesse az útlevelet.
lom terjesztőiként.
hírekről is kell tudomást szereznünk, mint
Ez az érem egyik Oldala. Tudniillik, a fentebb elmondottak. A példa meg ra
helyes, czélszerü mindenképpen, hogy meg gadós. S ha ma harmincz család rándul
A k i v á n d o r l á s ujabb t e r j e d é s e . nehezítik a kivándorlást és boldog, boldog át az uj világba, holnap holnapután nyomon
talan ne szedhesse föl egykönnyen sátor követi ütvén, meg száz. Még pedig a te
H riapjainkban állandó rovatot lehetne fáját és vitorlázhasson az uj világba.
hetősebbek közül, kiket nem is lehet anynyitni .Kivándorlások" czimen és ez a
Annál' furább azonban az érem másik nyira megszólítani, áz itthon maradásra
ré«z mindenkor hemzsegne a legszomorúbb oldala, mely egy nagy, Óriási kérdőjel. kényszeríteni, "minthogy pénzük segélyével
hírektől, mindig találkoznánk benne- meg Mi tevő légyen jtz a szerencsétlen, súlyos könnyebben hárítják el a fennálló és fel
döbbentő numerusokkal, kétségbeejtő szám helyzetű, úgyszólván .koldus ember, aki merülő' akadályokat, mint a szegények, kik
adatokkal,'-melyek a hazai földet elhagyók azért kívánkozik' el hazájától, mert itt nek száz meg száz bajjal kell majd meg
tömegét jeleznék.
:•
semmikép sem tnd zöldágra vergődni. Dol küzdeniük.
Állandóan időszerű, fájdalmasan aktu gozni szeretne, de." nem kap munkát, —
Szembe állítván végül a két esetet,
ális tárgya nemzeti életünknek,- a hatalmas enni óhajtana, de nincs mit. Alamizsnáért
arra á következtetésre jutunk, hogy míg
arányokat öltő, nagyfokú . kivándorlás. Az könyörögni, a jóllevő emberiségre támasz
eddig a szegény emberek sorsuk elviselheokokat manapság már nem kell kutatnunk, kodni réstel, önérzeté nem engedi, s igy
tetlensége miatt vették kezükbe a vándor
tudjuk jól, hogy mik és mely körülmények •a végeredmény micsoda? Bármennyire is
botot, legújabban a kedvezőbb viszonyok
késztetik a magyar honpolgárokat szülő felülkerekedik benne a hazafiúi érzés, a hon
között élő.polgárok, látván az ország nyo
szeretet, még feljebb, kerekedik nyomasztó
földjük elhagyására.
morát, megannyi baját, az általános pan
sorsa,
a
korgó
gyomor
hangja
túlharsog,
Tisztában vannak az illetékes körök
gást, kisded vagyonukat, miket. még jobb
is a megállapodás nélküli, nagyméretű ki átbömböl mindenen.
időkben szereztek, félteni kezdik es még
vándorlások kutforrásával, alapokival és az
Nem lep meg tehát bennünket, ha idejekorán meg akarnak menekülni atonk
-

széléről s más világrészben remélnek jobban
át, azért kerested kezed becsületes munkájával végzete kényszeritett a bűnre, azt száműzitek boldogulni. Oda jutottunk, hogy ugy a
annyi ideig kenyeredet, hógy_ végre, mint aljas kebletekről ? Aki sérti, a közmorál szentségét
éa erényi, becsületet nem ismer, azt szabadon nyomasztó helyzetűek, mint a jobb sorsuak.
gazember, mint háromszoros rablógyilkos,
hóhér ktzei közé kerüli?! Emberi Azért" adotftj engeditek, és aki kenyeret lopott, azt rabbilíncsbe egyképpen vélik rxisztencziájukat szilár
az Isten neked jogokat és kiváltságokat, hogy veritek és a börtön fenekére taszítjátok?... A dabb alapokra fektetni s ott keresik a bol
ezeket megvetve, mégis állattá süiyedjT Hogy ki szárnyát szegi a szabadságnak, aki megüli a dogulást : az élőbbek azért, mert idehaza
emberi méltóságod ít pórba vágva, vad szenve magasztos eszméket, azt kitüntetitek üres fejét nem tudják megkeresni a mindennapi ke
délyednek rabja, gyilkos vágyainak szolgája.: babérral körítitek és a szegény bűnös számára nyeret, az utóbbiak azért, mert nem akar
nincs kegyelem, nincs irgalom sehol?
legyél í! —
ják bevárni, mig arra a sorsra jutnak, hogy
Nincs ti nálatok emberek, de van az égben,
Így beszél a világ, ezt mondja az elfogult |
még csak betevő falatjuk sincs.
a
világbirónál
—
Istennél.
Ott
van
a
kegyelem,
szobabölcs.
van igazság, van irgalom.
De nem gondolja meg, hogy a szívét
Az őrök Ítélet napján számot fogtok adni
összeszorító fájdalom, az éhség-okozta kin volt
az oka mindennek. Hát miért nem könyörülte tetteitekről, midőn- ítélni fog .az isteni halalom
H Í R E K .
tek az éhezőn? Miért nem adtatok hajlékot a a bűnös és bírája, a vádlott és elítélője, a ki
hajléktalannak, munkát a dologtalan koldusnak ? végzett és hóhérja felett. Oh igy kell ennek
Hiszen 6 dolgozott volna szívesen azután is, lenni, igy lesz ez igazságos I
— A ,Da kör- hangversenye. A
Addig azonban csak végezzétek hWatasto- kis-czellí férfi .Dalkör" hangversenye
mint a megelőző 26 éven át, szorga'másan, be
kat,
ne
kínozza
lelkiismereteteket
az
ártatlanul
csületesen 1 De mit lehetett ő arról, hogy a
tegnap éjjel folyt le a „Korona'-szalloda
nyomor olyan tettre kényazerité, mely bün. elitéltek jajjá, ne jusson soha eszetekbe a fáj nagytermében. Előreláthatólag a .Dalkördalom,
a
szenvedés
kinja,
mely
a
szerencsétlen
Vájjon eszetekbe jutna-e nektek gondolkodni a
hangversenye kitűnően sikerűit, ' mert
következményekről akkor, midőn a gondolatot bűnöst bűnének végrehajtására, kényszerűé, ne a közönség minden- rétegében élénk ér
vegyétek
figyelembe
a
körülményeket,
az
idők
elveszi a fájdalom, szenvedés?! Midőn a leikdeklődés nyilvánult a hangverseny iránt.
ismeret és lélek szavat elnémítja a rettentő | mostohaságát, a nyomort, a pusztulást, az ember
— Korcsolya bál. A kis-czelli korcsolyázókin ? . . . Midőn az éhes gyomor, a megdermedt, lelkét kísértő ezerféle szenvedélyt, hanem Ítél
lag, a fáradt test a magáét követeli?!.. . Nem jetek el, mondjátok, hogy nem ember, verjétek egyesület által, saját pénztára javára rendezett
rabbilincsbe s ó ezt mind megérdemli, mert — táncmulatság f. hó 2 áit folyt le a .Hungária"
és ezerszer nem I .
el izéltétek.
szállodában. A tánezmulatságon számosan vettek
Azt nem Ítélik el, aki áz emberek boldog
• •
Ifj. Váncza Mihály. részt 8 kedélyesség tekintetében egyike volt az
ságát, anyagi jólétét teszi tönkre s azt, kit ádáz
idei farsang legsikerültebb tánczmulateágának.

S-ik oldal.
A mulatságon részt vett hölgyek névsorát alább
— A vármegye közgyűlése. Vas Reméljük, hogy báU tudósítónk, Humor Barna-,
közöljük. Je'envoltak-:
vármegye törvényhatósági bizottsága e hó bás ur, már készülődik kimeritó báli j M t B J t
" A""""yj • Bw*«piiyl—Dozsóné, Biailnky I &Au ' Rétszig Ede íóTspán "elnőklésével mik megírására,
Ödönné, dr. Brauner Ferenezíié> dr-^Deutsch Icözgyülést tartott, mélyen a napirendre
— A tuberkolózis ellen védekező vasvár
Sománé, Gayer Gyuláné, Jalovetzky . \ dmosné
(Szombathely), Kóssa Gusztávné (Jánosl)áza), kitűzött tárgyakat, az állandó választmány megyei egyesület alapszabályai megjelentek, igen
talpraesett
szövegezésben, czélirányosan megszer
határozati
javaslatainak
megfelelően,
in
Lóránth Gyuláné, Márkus Emília, Nagy Józsefbe,
kesztve. A vármegye tiszteletbeli főorvosa, dr.
Keindl Istvánná, Sehleiffer Kálmánné. Travnik tézte el.
Strelinger Hermán, aki az elmúlt nyáron Behring
Gyuláné, Zathureczky Gézáué.
— A Zollner-ügyhöz. A jánosházai tanárnak a borjakra vonatkozó védőoltásait taLeányok: .Bisitzky Annika és Janka, Ro- jóhirnevü Csalnyer, Piócza és IÜerele Havfnulmányozta, most a fenti egyesület javára egy
senfeld Berta, Gayer Mariska, Günther J áika, firma által e lapok felelős szerkesztője'
füzetben ismerteti tapasz
Jalovetzky Etel, Ilona és Vilma, Kóssa Aranka, ellen indítót! sajtóper-végre közeledik a ^ ' " ^ -Védekezés^a gumókor ellen oltás által"
Lóránth Margit, Nagy Katinka, Reindl Irón.
u e •" , ,
vi
vi i
» , i r . . ezunen (Sárvar, 1!W2. — Ara 1 korona.) Ez az
Ez alkalommal felülfizettek : Alstádter Jó befejezéshez - a tárgyaláshoz. E sajtó- i uízúló anyag a borjú egy vivóerébe, vénázsef 3 koronát, • Berzsenyi Dezső 2, Bisitzky per iratai tudvalevőleg megjárták már jába fecskendeztetik be s az eddigi kísérletekből
Ödön 1, dr. Brunner Ferencz 3, dr. Deutsch három vármegye törvényszékét uí-m: a biztatást meríthetünk arra nézve, hogy a beolSoma 5, Deutsch Gyula
' tott, egészséges növeiidékmarha a gumókor ellen
f

két

é s

f é l

i v e a

c s i l l o s

IumU

mond 4, Bchleiffer KálmánfcZathureezkyGéza j jUetve helyben hagyta a veszprémi jjj,. I csak dr. Strelinger tollából jelent meg egy népfüzétke is: .Védekezzünk a gümőkór
15 koronát- összesen 83 kor. ~
törvényszék határozatát, hogy ez ügy el-'• szerű
ellen i; ezimmel.
Járda-ügyünk. Járdáinkról már'bírálására a győri kirí törvényszék esküdt
— Állategészségügy. Kis-Czellben és Nemestöbb izben volt szó lapunkban,-igy lapunk j bírósága illetékes. A kir. tábla e határo1—1 majorban a sznrvamarhák kö
rnult vasárnapi számában is megemlítettük zata megsemmisitö hatással voltaZollner Döraölkön
zött a száj- és körömfájás állapitatott meg. A
a „Központi-kávéház előtti járdát. A kö- firmára, mert a Zoitner-tái'saság szörnyen vészkerületbe vonatott: Izsákfa, Ság, Tokorcs,
zönség köréből egyre-másra kapjuk az fél az^ igazmondó esküdtszéktől, mely K-Mihályfa, K.^Sömjén, Merse és Kem.-Szentinformatiókat a rossz járdákról. Igy többen független polgárokból áll s nincsenek a l .^ '
Felső-Mesteri községben száj- és körömarról értesítenek bennünket, hogy a'tagjai kötve rideg t ö r v é n y - p a i - a g r a ^
J&rSÜ^'JS&i
„protekeziós" járhatlan járdák közé sorol- hoz, hanem lelkiismeretük szerint ítélnek, sikerül, ami remélhető, akkor kihalt vasárnap
ható dr. Deutsch Soma orvos ur háza'Hogy e pert elvonják az esküdtszék előli lezárt piacz 8—14 nap múlva a zár alól ismét
előtti járda (?) is a Ferencz József utczá-jZollnerék, vissza vonták illetve elejtették feloldható. Ami külömben piaezünkra nézve miban. Hát bizony már nagyon itt volna az a vádat, mint ama közleményeinkre vonat-|
á » ° s is.
ideje, ha a t. elöljáróság a szépitó-bizott-! közólag, mélyben ók, mint a jánosházai
Tejszövetkezet Nagy-Kamondón. PolsággaT együtt karöltve járna el a járdák 'nasi- vasi banktisztviselői lettek támadva.'6"
y »tó a szomszédos veszprémmegyei
ügyében és végre-valahára temie is vala-iUgy spekulált jTtátT, hogy ez esetben a.^ö'"^"
" felállítandó tejszövetkezet megmit: Az már mégis csak botrányos állapot,! többi jlolgok atörvényszék elé t a r t o z v á n , !
/«»áoak. Az alakuló gyűlés mnH
hogy például a Gyarínatyérén csak kerü-! nem az esküdszékhez, könnyebbén te'jesül-i vasárnap volt, amelyen a részletek megbeszélése
lővel lehet egyik utczárót a másikrá^t- reményük, forró vágyuk, e lapok szer-' " elhatároztatott, hogy a szövetkezet a beszpljárui.
kesztójének megbüntetését illetőleg. E 8 't 'ej lefölözésével fog foglalkozni. .
_ Tüzérek Szombathelyen. Még a mult Számításuk, e tervük is dugába dőlt," mert j
— A negyedik. A kalauz nagyon alkalév deczember havában megírtak lnpunk egyik » győri kir. Ítélőtábla folyó évi január hó
5 ° ' ^}
bemenni a kupéba, amely
számában, hogy a katoni kiök Szombatban j ^
g ^ ^ ^ K P PSgffl
t S S B & B f X ?
Ö
tttzérezredet óhajtanak felállítani. A terv immár.) kir. törvényszékhez, utasítván a törvény-1 csókolóztak, ölelkeztek, hogy észre sem vették
a megvalósulás, stádiumába lépett. A pozsonyi széket, annak letárgyálására. Így ez ügy a kalauz belépését. Csak akkor riadtak azét,
Wk hadtesti parancsnoksága ugyaiiis, melynek nemsokára tárgyalásra kerül hacsak addig. mikor a kalauz jelentőségteljesen hümmögött,
hadtest-parancsnoka Frigyes fóherczeg, átíratott.Zollnerék az osztrák ármádia ismeretes £ ' ^ g S ^ S ^ S S ^ d ^ S - ^ S ^ ^
intézett Bremiér Tóbiás p o l g á r m e ^
ben közli, hogy előterjesztésére a közös hadügy- jniegnem. ismétlik és ^lefújnak: Ezzel k a p '., — Sose tessék^
' röstelkedni!
mondta a'
miniszter elhatározta, hogy az ez időszéiimvSo- csolatban megemlítjük, hogy e - lapok • kedélyes kalauz. Tizenhat esztendő óta utazom,
mórján fekvó tizennegyedik hadosztály tüzér-!felelős szerkesztője által, a Zollner^firma nein a nagyságúak az első nászutasok a vonato
ezredet Szombathelyre helyezi át. Az ezred ellen, a szombathelyi kir. törvényszék mon . . ' . - » A férj egy csomó, szivart dugott a kalauz
áthelyezésével vármegyénk székhelye 24 ágyúval,
indított sajtóperben még eddig szinte markába,
hogy mielőbb szives eltávozásra bírja,
l
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8 törzs-tiszttel, 40 tiszttel, 30 altiszttel és 216 érthetetlen okból a törvényszék nem h a t á - ^ illedelmesen
mégköszönte,
aztánilyenkor
azt mondta:
Meg aztán
jövő esztendőre
Isten
főből áHÓ legénységgel szaporodik meg, nem TO?ott, e pert most ügyvédünk utján meg-' segítségével már ugy is négyen fognak utazni a
nagyságáék.
számítva ide az orvosokat, az ezekhez beosztott'zörgettük hogy az mielőbb tárgyalásra
Hangsúlyozta, hogy négyen. Aztán indult,
segéd- és irodai személyzetet, mely szintén vagyl kitüzessék.
Tizenhárom évig a sötétben Egy-Ppol'! kifelé akart tartani, hogy ismét boldog magányBzáz embert-tess kí. Az ezrednek természetesen J
í? " bau ha?via a fiatal nárt. A nienveeske és ax
ftlakta^
össze. Meglátszott ráj
letesiteul. A kérdésben a legkdzeleblii Eépviselo- j n e k egé^S'gére kiv.'.nta áz éjszakai nyugodal-' "
'"
tuk, hogy a ."négyen* szöget utott a fejőkbe,
testületi közgyűlésen fognak határozni. Mikor a mut, im'gy kezdett szólani.
Mire
véljék
1
meg is kérdi a
A
férj
nevetve
— Baj van, kérem.
katonai körök e terv felmerült, hogy Szombat
kalauztól j.
A tekintetes urak minden megjegyzés nél
helyre tüzérezredet helyeznek, mi köz 'emeltyűnk
— Hogy mondta? Négyen?
kül elhitték neki hogy liai van
— No igen. felelt a kalauz sztoikus nyugaben felhívtuk Kis-Czéll város elöljáróságát, hogy
,1
— Meri hogy elment, az asszony kérőm,—
I
lommal.
— Hát a dajka. Az a negyedik. —
tegyen lépéseket illetékes helyen, a tüzéreknek folytatta a magyar.
— A .Szent József tápja- 3. száma válKis-CzeUbe való .helyezése iránt, ügy tudjuk,
— Hát majd visszajön 1 — vigasztalták.
— Nem lu.lom én, — kételkedett a csizmás. tozatos, érdekes tartalommal jelent még. Meleaz elöljáróság tett is lépéseket ez ügyben, hogy
minő síkerref feiiti közleménviink beszámol róla '
tizenhárom esztendeje, meg valahány' gen ajánljuk a kath. közönségfigyelmébee lapot,
H
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4bói.»pj«,
hogJ' elmöH!?2»
|mely már azért is megérdemli a közönség pártSzóval i ezt is elnyelte Szombathely, mint min — — Mi
a manó! csodálkoztak a tekintetes-fogását, mivel jövödelme szent Vincze szegé
den más egyéb közhasznú intézményt elhurácsol urak. Hát aztán hová ment ai asszony?
ínyeié. A .Szent József Lapját" egyházhatósági
a vidéki járári székhelyektől. Annak idején volt
— Gyertyáért kérőm, a botba Aztán azóta felügyelettel s a herezegprimá* ő eminencziájáalkalma e sorok írójának a kerület ot szagos kép nem gyUtt vissza, azóta mindétig sötétbe vagyok. | k áldásával szerkesztik és kiadják Szentesy
— Hiit miért nem gyújtotta meg a lámpát ? f).Won* és ifjHets Ödön, főmunkatárs Fischer
viselőjével, dr. Maróthy László úrral is beszélni
- Ugyan, kérőm, — kedvetíénkedett a Ágoston. Alap előfizetési ára egész évre csea tüzérek Kis-Crallbe való helyezése miatt, nmgyar, — nem ugy értőm "én azt Hanem az, kély 3 korona,'négy hóra egy korona. A lap
Maróthy képviselő ut-kev'és reményt táplált már iránt vagyok sötétbe, hogy él-e, halse az asszony pont s czimére tessék különösen figyelni: szer
kesztőség és kiadóhivatal Budapesten, I I I . Nád-u.
akkor arra, hogy Kis-Czell tüzérséget kapjon, inivel, hogy szeretnék niögfeleségösödni . .
hanem — úgymond — ha Kis Czell város a •
— Kocsis bál. A lapunk legutóbbi számá 3. sz. a. Tessék mutatványszámot kérni!
Eladó Kis-Czellben, a
honvédség ide helyezése végett tesz lépéseket ban jelzett kocsis-bál febr. hó 14-én lesz meg
E l a d ó h á z . S á g i - u t c z á n a n a 105.
és vele érintkezésbe lépnek és őtet félkérik, tartja, melyre a héten az alábbi meghívókat
több reményt köt hozzá, hogy Kis-CzeIl.houvéd- küldték szet : .Meghivó. A kis-ezeíll kocsis tár-' s z á m ú , Rózsás Katalin tulajdonit k é p e z i
séget kap, mint tüzérséget. Hát talán jó lenne, saság (Védnök.- Ripacs János) r.io.i évi február hi7 mely á l l : 5 szobából, konyha, kamra,
ha a város vezető emberei érintkezésbe lépné hó 14-én, a .Korona'-vendéglő nagytermében' Udvar es kertből. Venni szándékozóknak
nek Maróthy képviselő nrral és ez ügyben fel- tánczmulatságot fog tartani. Koroiiczai Imre, bővebb értesítést ad a tulajdonos é s ^ o
2—10
kérnék, hogy illetékes helyen "legyen szószolója Kajtár Sándor, Balogh Ferencz, Kovács József, |lapok kiadóhivatala.
K^zBlr-rtrosanák.' Tessék akezióba lépni I "~ Törkenczi József rendezők. Belépő-dij 1 kor,
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Vasárnap, február 8.

KIS CZELL és VIDÉKE

KisCzell, 1903.

1TTIL.T-TÉK.
(E rovatban költöttekért felelSsségot nem vállal a szerk)

Bus Boldizsár"

Nyilatkozat.

E l a d ó

h á z !

é p U l e t - é s b u t o r-a s z t a 1 o s,
Tekintetes Szerkesztő ur !
—~ — koporsó raktára — —
B. lapjának, a „Kis-Czcll és Vidéké*^
nck legutóbbi számában Guolh István ur KIS-CZELL (régi takarékpénztári épűiet).
nyilatkozik VA követésre méltó pé da"
.
KlS-CZELLBEN,
cziniü hírre vonatkozólag.
a Dömölki-utczában,
A dolog ugy áll, hogy Guóth István
Van szerencsém a n. é. közönség szives
ur vendégei előtt tette ama igéretét, hogy
0 0 0 szabad kézből örök áron 0 0 0
tudomására adni, hogy épület- és bútor
ha Vönöczkön a templomnak tornyot épit
asztalos
műhelyemmel
kapcsolatban
k e d v e z ő f e l t é t e l e k mellett
tenek abba egy harangot c-iniltat — az
ígéret ugy volt megtéve, amint a „Kísazonnal eladó
koporsó raktárt
Czell és Vidéké" azt a hírrovatban hozta.
Ktl önben Guóth István ur ezt nem is ta
gadja. — Az összegről nem volt szó, deis rendeztem bé. Elvállatom temetések tel
a Fiscber-féle sarokház,
aki tudja, hogy egy toronyba milyen ha jes rendezését a legolcsóbb ártól kezdve.
amely
Üzlethelyiségnek is felette al
rang kell, azt ez összeg nem lepte meg, A 11. é. közönség szives pártfogását kérve
kalmas,
. :> -V ~
——
— mert még azért nem- is nagy haran maradtam illő tisztelettel;
got adnak.
Venni szándékozóknak bővebb fel
Ugy tudom, hogy Guó h István ur
Bioe Boldizsár, világosítással szolgál :..
nem is akar ezzel a nyilatkozattal — egy
épület- és butor-asztalos - \
régebbi ígértté alul — kibújna sót merem 6 - 1 0
koporsó raktára, KIS-CZELL
állítani, hogy -beváltja igéretét, tartván azon
N é m e t Márkus
közmondást: .ember teszi a fogadást,"
divatkereskedő, K s-Czell.
Ezen fenti nyilatkozat, iiletve igent,
nem maradt titok —, minthogy nem is volt
arra- szánva, — teh-'tén is értesültem róla,
— melyet érdemesnek tartottam hogy töb
ben is tudják,, tekintetes Szerkesztő urnák
E l a d ó
k ö n y v e k .
Varró*hrtézet.
leközlés végett megküldeni.
.
Eladó
egy
könyvtár,
jutányos
m'rsí- Kelt Vönöczkön, 1903, H/4
Van szerencsénra in. t, hölgyvilágnak
Vönöczki. - kelt áron^ melyben ,az alább megnevezett, b.~tulomüsára adni, hogy varrodámban ta
kevesett használt, jó állapotban levő' dísznuló leányokat
kötésű könyvek vannak: ~
Pallas nagy L'-xikóna
18 kötet.
•varrni és szalonl. :
Ház-bérbeadás.
Jókai Mórtól regények
67 .
tanítani, mérsékelt áron elfogadok.
io - , . * Kis-Cz<llben a Sági luczában az 51.Vas Gereben művei
E;>'iittal szives tudomásul hozom, hogy
Mikszáll
Kálmán müvei.—
számú ház, meljben egy bulthelyiség, két
női ruhát at is, a legújabb divat szerinti
Mártiit müvei (néniéi) —
10
.
szoba, konyha, istálló van,
elkészítésre jutányos áron fogadok ©I.
A~ legjobb rfgények a . folyó évi április hó 34 tői
Becses pártfogásuk kérve maradtam
kezdve bérbeadatik. Bérbevevőknek bővebbr .Welt!iteralur"-ból (német) — 36
értesítést ad:
összesen 148 kötet.
tisztelettel
Venni szándékozóknak a czimet meg
Bari Jóuof
J e n é i Károlyné,
mondja a kiadóhivatal.
2—5
2—3
KIS-CZELL.
,
női-ruha szabőnó
2-3
" KIS CZELL, Pípai utcza 18.
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ezzel kezdte sok beteg, a kl a Vértes féle Sósborszesz (FerenczIgaz-e. hogy drágább a Vértes féle Sósborszesz a másénál ?—- Leg
pálínknt) S7.17 meg százféle nyavalya ellen használta és a itasználat alább ugy mondja egyik-másik elárusító, a kinek az állítólag olcsóbb
által megszabadult a bajától. Annyi köszönó levelet hozott és hoz még portékánál nagyobb a haszna és ezért a közönséget rábeszéli, hogy azt a
mindennap a posta ;— úrtól, paraszttól — hazánk minden részéból, ugy rossz portékáját vegye. Pedig, hát- ez sem igaz Tudja a magyar ember,
mint a külföld legtávolyibb országaiból — hogy egy könyvesház tele, hogy olcsó húsnak híg a leve és hogy a hatásos ezé Íján ,k megfelelő szer
lenne vele, ha mind 1. nyomatnánk, de csak utoljából szedtünk elő ]soha sem drága. A Vértes-féle Sósborszesz azért sem drágább, hanem
egy párt abba a kis füzetbe, a melyet mindenkinek, aki azt kéri, a még olcsóbb is más fajiaknál, mert daczára annak, hogy az üvege kisebb,
póatan ingyen küldünk be, s amely- füzeiké egyszersmind bóven leirja, a Vértes féle Sósborszesz sokkal hosszabb ideig tart, mert erősebb és így
mely alkalommal és hogyan lehet a Sósborszeszt használni.
abból sokkal kevesebb kell, mint más ajtaból. Bcdórzsö lésre például a töb
biből egy evőkanálnyi kell. a Vértes-féle Sósborszeszből ele
A Vértes féle Sósborszesz, különleges készítési módjánál
T~
gendő egy kávéskanalnyi; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell
fogva, a legjobb sikerrel használtatik, mint fájd Jomcsillapitó
a Vértes féle Sósborszeszbol, más fajtáoói legalább három
bedörzsölte, illetőleg borogatás: köszvény, csüs, meghűlés, nyi
szor annyi.' Azért egy Uvig Véi les féie Sósborszesz, a cseké
lamfás. szúrás, szaggatás ellen, fejfájás, bénulás, ficzamodás,
lyebb mennyiség daczára, a sokkal nagyobb ereje és hatása foly
gyulladás, daganatok, mell- és toroibáutalmak ellep. Levélhordó, tan, s: kkal tovább tart, mint más fajtájú, vele egyáru, nagyobb
katona, kerékpáros, vadász meg mimk-n járó-kelő ember elfá
üveg is, így mégis olcsóbb .nás fajtánál, minién tekintetben.
radt tagjaiba uj erőt önt. — Mint kitünó. kellemes, pipereczikk
, a legjobb szolgálatot teszi a fejbőr erősítésére elpusztítja a
Kicsibe kimérve a Vértes-féle Sósborszeszt sehol sem lehet
. hajhullást okozó korpái; j ó a száj ápolására, meit ha 5 — 10
kapni, hanem csak 30 filléres, egy és két koronás eredeti Üve
cseppet teszünk egy pohár vízbe,: kellemes, fölfrissítő, a szájat
gekben. — Ezek csak akkor valódiak, ha a mellékelre lenyomés fogat tisztító szájvizünk van.
tataion parasztvédjegy és .Vértes" sor rajtok és a skatulyákon
Belsőleg a Vértcs-léíe Sósborszesz nagyon használ gyomorlátható. — Vértes-féle Sósborszesz egyike azon ritka magyar
gores, kasmenés, rosszullét fejfájás ellen, mint kellemes űdití ital
különlegességeknek, amelyet nemcsak itthon, hanem külföldön
stb. Különös Istenáldása arra felé. ahol nincsen j ó ivóvíz, mint
mindenütt keresnek, megbecsülnek és nem régiben megint
p. ó. az AHöldön — mert ha pár cseppet a vízbe öntünk,
Ostende-, Róma-. Parit- és London-ban
megöli a sok káros haczillust és ezáltal ai élvezhetien, egész
az ottani kiállításon elsó dijakkal: díszoklevéllel, díszkereszttel
ségtelen vizet ártalmatlanná és Utalóvá teszi.
Védjogy
és arany-éremmel lett kitüntetve. — 1 egyszerű üveg VertesÁltalában véve a Vértes-féle Sósborszesz majdnem minden tájnál ' féle Sósborszesz kimerítő használati utasítással együtt I kor.; 1 dupla
hasznaihaló első segítségül. Belsőleg egy néhány csepp veendő ezukorra jUvcg 2 j,SKT
annyi tartalommai mint egy egyszerű 2 kor.; I próbavagy vízre,' külsőleg .pedig egyszerűen bedörzsöljük, hogy a baj elmúljék.
ttvecske 30 611. Kapható a gyógyszertárakban és fuszerkereskedésekben,
Nem csoda tehát hogy az, akt ezen legkitűnőbb, legmegbízhatóbb
Kis Czellben Nagy Gyula ur kereskedésében. Jánosházán : Kegy Szövetke
és mindenre fó házi szert csak egyszer is használta, teljes meggyőző zetnél, általában ott, hol plakátok a fenti védjcgygyel láthatók és közvetlen:
déssel vallja•'- — V É R T E S L. Sas-gyógysz. Lúgoson.
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M é r t a « - l é l c Sósborszesz kell nekem
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