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lemi é i anyagi résiét i l lető minden küldemények-. Névtelen 

levelek figyelembe nem Tétetnek. 

Sok a magyar nemzet ezredéves tör
ténetében a szomorú emlékű, gyászos, 
fekete lap, de akad azért néhány olyan 
is közette, melynek tündöklő fényes ra
gyogása, mint valami lobogó fáklya világa 
emlékeztet bennünket arra, hogy nem 
hagyta el végkép nemzetünket a magya
rok Istene, s habár sokszor már csak a 
legvégső pillanatban, a legválságosabb 

-időben terjeszté is ki felettünk áldásos 
szent kezét, ' mégis megvédett minden
koron. 

Ilyen tündöklő arany láp hazánk ujabb 
kön történetében az "is, melyre Klió már-
eziuB idusát, a magyarszabadgág hajnal-

miiideniiapi élet zsivajgó morajában meg
feledkeznénk azokról, akik érettünk küzd-
tenek, s nem áldoznánk kegyelettel né
hány röpke pillanatot azok emlékének, 
akik ha kellett szívesen* feláldozták ér-
értünk életüket is. 

7-. J?élszázadnál hosszabb idő szállt el 
fejüuk felett azóta, hogy nemzetünk büsz
keségei sikru keltek a szabadság eszmé
jének érdekében, s ez a letűnt, munkában 
eltöltött féiszázadév beigazolta azt, hogy 
nem veszett ki még belőlünk az.életerő 
s megérdemeljük, hogy méltó helyet 
nyerjünk & művelt európai nemzetek so
rában. 

Nem bolygatjuk azokat a politikai 
sebeket, melyek ezalatt a félszázad alatt 
már nagyrészt bekegetek- s nem aka
runk bővebben foglalkozni azzal, hogy 

'mily fontos szerepet játízik a szabadság 
a nemzetek történetében, hanem ráakar 

hasadása napjának dátumát feljegyezte. 
Nincs és nem is lehet igaz magyar, aki
nek a szive hevesebban nem lüktet ennek 
a dicsőséges nagy napnak az említésére; 
s nem volnánk inéitók sem fajunkhoz, 
sem elhunyt nagynevű őseinkhez, ha a 

' tuuk mutatni arra, hogy mennyire szük 
! séges, hogy a nemzet nagyjainak emlékét 
| megőrizze. ~ „ j . — 
! Hajdan büszke, hatalmas népek pél-
Fdájávat igazolliatuók, hogy megdőlt a leg
erősebb szervezettel bíró yiiágura om is, 

midőn megrendü't a polgárokban a haza 
nagyjainak emléke iránt táplált tisztelet 
és rombadölt az ország, melynek polgárai 
lerombolták azt az oltárt, amelyen a 
hazafiság szent lángja lobogott. 

Régi átka nemzetünknek az az indo
kolatlan szenvedély, mely már annyi bájba 
sodort bennünket: a pártviszálykodás. 
ügyes elleneink, akiknek érdekében állott, 
hogy békétlenségét támasszanak közöttünk, 
mindig találtak valami ürügyet arra, hogy 
egymásra uszítsák honfitársainkat akkor, 
midőn a legnagyobb szükség lett volna 
arrra, hogy közös erővel, baráti, sőt még 
ennél is nagyobb — testvéri egyetértés
sel forduljanak a cselszövő s közös ellen
ség ellen. 

Bizony nem csoda, ha ilyen természet 
.mellett s ilyen körül méuyek között hosszú 
évszázadokon keresztül sem hírt boldo-

a magyar,—azért nagyfontosságú 
tehát az a nagy nap, mélynek minden — 
esztendőben megünnepeljük az emlékét, 
mert megmutatta, ltegy egy szívvel és 
egy lélekkél kell küzdenie .mindenkinek 
a nemzeti ideálokért és akkor van re
mény hogy boldogulhatunk. • 

—ÍTARCZA. 

lITa.p3£eleti mesék. 
— Saidi-Said. — 

t 
Csodálatos meséket tudott moudani Saidi-

Said, kész könyvtár volt a feje teli leugendákkal; 
vénséges történetekkel. _ 

.Persze a fiatalok nagyon szerelték őt hall
gatni, verették ezeket a vén meséket, a messzc-
tünt századok viszhangjait. Egész Damaskus 
kényeztette Saidi Saidt. Csak egyszerűen „Saidi 
atyus*-uak hívták s mindenl, este oda gyüluk 
ülőpadja köré. 

Egy szép estén ezt a mesét mondta el hall
gatóinak : 

— Az asszony szive barátaim, a hűtlenség 
örvénye ; miként a viz soha ki nem apad a kút
ból, bármennyit merítenek is belőle, ép ugy az 
asszonyok csalfasága. ' * 

Eva hamis leányainak ezer jueg ezer ilyen 
történetei közül, :me hallgassatok meg egyet. 

Ezen a kerek földön mindenütt bolondul a 
fehérnép után a férfi. De legyen akár északon, 
akár délen, akár itt keleten, akár ott Európa 
ban, a férfi mindenütt egyforma: mcniől jobban 
szereti a nőt, annál nagyobb gyönyörűsége neki, 
ha azt vádakkal illetheti! . 

Said hallgatói közelebb húzták székeiket és 
karikára ayjtt szemekkel-HeBték--minden szavát. 

A vén Saidi igyen mesélte tovább: ~ 

Veli, a próféta egyik híve, akí buzgó volt 
és ájtatos, azt a meggondolatlanságot követte 
el, hogy egy magánál húsz évvel fiatalabb szép 
leányt vett feleségül. No ez az asszony még az 
asszonyoknál is hamisabb volt. 

A szegény Veli, bár ostoba volt egy kicsit, 
azéit mégis értett némely dologhoz. Megeskü
dött a prófétára, hogy neki csupán ez az egy 
asszony lesz a felesége. Mert egy asszonyra — 
úgymond — még ügyelhet az ember, de kellő
vel az ördög se bírna ! 

íme láthatjátok, hogy Veli is eltalálta néha 
a szeg fejét. 

Az országút mellett, egy kis házikóban la
kott Veli. A ház egyik erkélye az országúira 
szolgált, a másik a magas kőfallal zá.t kertre. 

Szép nyári estén. azoifcsték egyikén, ami
kor a madárkákat mintha valami hóbortos szen
vedély szállta volna meg s nem győzik, meg 
dallal, amikor a virágokat s faleveleket vágyó 
cpedcsscl ringatja a buja szellő, titkosan súgott 
édes' szavakar hordva ; azon esték egyikén, ami
kor szerelemtől mámoros az, egész iiijndenség, 
amikor még a csillagok is szerelmi pillantásokat 
látszanak váltani. Veli. az ostoba Veli, — ahe
lyett, hogy aranyos ifjú asszonykájának ismétel
gette volna amit a virágok rugdostak, mi a 
szeltőt lengette, — egy kereveten nyújtózkodott 
s talán még szundikált is. :'•'•*-.". 

Rüsábéa, a felesége, pihegve, izgatottan 
futóit be hozzá: 

— Oh én kegyes parancsoló Uram! — 
monda — mennyi a _ g ° _ n g s j _ . . . ^ I n p c r ! -képzeld 
csak, Ic^TTieTtDcn szemeztem egy. rózsatőt s 
hízelegve igy szólit meg valaki: Asszony! mily 

szép vagy te igy a hold fényében. Oda adnám 
érted szép galambom- nagy prófétánk paradicso
mának minden hur.jait. . . . -

Hallván ezt a haragos Veli, kezeiből kiesett 
a hosszú pipaszár, mint ellenére ugró tigris szö
kött föl: 

A nyomorult! a hitetlen gyaur! — igy 
ordított, — agyon csapom, mint egy veszett 
kutyát! Hol van? . * 

Rosabéa férjének vállára tette kezét és 
monda: 

— Uram, halgass ki engem, hogy annál 
édesebb legyen tlaVagos szivednek a bosszú. 
Rémülten keres.ék szemeim a vakmerőt, ki Így 
merészelt szólani hozzám. Hit ott ü't a kert- ~ 
falon. „Segíts 1c — suttogá — támassz ide egy 
létrát és elmondom majd, milyen szép vagy !" 

— A- gyalázatos! fátyol se volt arczo-
don ugy-c,? 

— Hűséges parancsolóul.! az csthomály 
volt arezom fatyola... és — de k'< számítana 
ilyen vakmerőségre?! 

«— Megölöm ! 
E B már * a kertbe . akart futni Ven. de 

Rosabéa átölelte gömbölyű karjaival nyakát. 
— Kegyelem ! ne még 1 
— Miért ne ? Hogy elfusson ugy-c ? Talán 

csak nem ezt,akarod? 
— Nem fog elfutni, ott várakozik rám s 

én azt akarom, hogy bosszulj meg. Az a férfiú 
kegyetlenül megsértett. Alaposan meg kell őt 
Jectké^t^bái Tedd ezt kívánságom'szerint.. 

És csókolta férjét. 
'.— Beszélj édes Rosabéám, de az előre 

KESZ FIU- óriási választékban' 

Qyermeköttönyjl̂  
R t i ' / K a S á n d o r 

3\ltá.rL3rOS ^í^rV^.^d^v a j .á r u - k e r e , s ggg&B é l , . . 
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2-ik oldal. 

lílNmerjUk, hogy nagy eredmények 
voltak azok, melyeket a lelkes márcziusi 
ifjúság mintegy félszazaddal ezelőtt ki
vívott, dé magát azt a az erkölcsi erőt 
som becsüljük kevesebbre, melyet az ifjú 
nemzedékben ennek a nagy nap emléké
nek kegyeletes megünneplése fejleszt. A 
nemzeti ünnepek fenséges áhítatot ger 
jesztenek a honfiszivekben, s öntudatra 
keltik a népek millióit, hogy mindnyájan 

_testvérek vagyunk, akik e haza boldogu
lásáért dolgozunk. 

Ezért üdvözlünk téged örömmel már
czius idusa, s ezért rebeg hála imát aj
kunk nagy fiaid dicső emléke felett! 

KIS CZELL és VIDÉKE 1903. márczius 15. 

A kisiparról. 
Szterényi József miniszteri tanácsos 

minap a kisiparról igen érdekes felolvasást 
tartott, melyet azonban lehetetlen megjegy
zés nélkül hagyni. 

Mindenek .előtt konstatáljuk, hogy fel
olvasásában mindenütt magasabb, általános 
álláspontot foglalt el, semhogy a kisipar 
szűkebb bajait kellőleg méltathatta és azok
nak megfelelő orvoslást ajánlhatta volna. 

Mi, kiknek napról napra alkalmunk 
van. a kisipart és kinos vergődéseit szín-
ről-szinre szemlélni,- legjobban láthatjuk, 
mik a speciális betegségei, mi. fojtja vissza 
fejlődését s legjobban' érezzük és tudjuk, 
hogyan lehetne rajta segíteni. 

Igaza van Szterényinek, amikor azt 
mondja, hogy ,a kisipar állam és nemzeti 
szempontból m.ég mindig' hatalmas té 
nyező, mert a kisiparos népesség az ország 
lakosságának legalább harmadrészét teszi. 
Ami bennünket ez igazság megemtitéséhéF 
leg fájdalmasabban érint, -a/, a „még mindig* 
szavaknak a kiemelése, mert e szavak hí
vei^ mutatják, hogy a kisipar hanyatlik, 
régi mivoltából csak a roncsok maradtak 

;ineg hírmondónak. Tegyük hozzá mindjárt, 
hogyha igy tovább folytatjuk, még ezek a 
roncsok is elenyésznek s nem lesz, ami hir
desse, hogy valaha számottevő kisipa
runk volt. 

Ám maradjunk annál a beismerésnél, 
hogy a kisipar még mindig, hatalmas té*-' 
nyező. Mind ilyennek joga van ahhoz, 
hogy fentartásáért áldozatokat követelhes
sen és általános szempontok csak ott jnt-
tartassanak vele szemben érvényre, ahol 
azokat sem az állam, sem a nemzet semmi 
szin alatt el nem engedhetik. Lelkiismere, 
tes, igazságos bírálat mellett ugyan, ki ta
gadhatná, hogy a kisipar támogatását min
dig és mindenkor legeslegutóljára hagyjuk, 
oly annyira, hogy reá sor se kerüra leg
több esetben ? Támogatják igenis a nagy 

i gyári ipart, a , nagy tőkével rendelkező, 
|ezer és millió számra dolgozó nagyiparo
kat. Hogy kinek a rovásása történik ez, 
nem nehéz, kitalálni. Látja, tudja mindenki, 
hogy a hatalmas Góliát — a gyári ipar — 
a gyenge Dáviddal — a kisiparral — kel 
versenyre, csak hogy itt —fájdalom — 
nem a bibliai példa szerint' dől el a győ
zelem. . 

És Szterényi mégis a gyári ipar fel
lendítésével akar segíteni a - gyámoltalan 
kisiparon. Nem törődik a kisipar önálló
ságával, hanem odakiáltja a küzködő kéz
tudsz megélni, ered a gyárba és végezzél 
ott tuczatmunkát, vagy pedig szövetkezzél 
társaiddal és birkózzál meg a hatalmas,- a 
mindent magához ragadó fábrikánsokkaí I " 

Köszönjük a jótanácsot, de nem ké 
rünk "belőle. Nemcsak sajátlagosan a kis
ipar, de az. egész ipar megköveteli, hogy 
önálló kézmives mestereink legyenek. Ma 
amikor a művészies ízlésre mindén térén 
oly nagy gondot forditanak, kétszeresen 
szükséges, hogy az individualizmusnak ter
jes szabadságot adjunk, de vájjon megle
het e ez a szabadsága a gyárban -vagy a 
szövetkezetben, melyek a nemes önérzetet, 
a buzgó törekvést, a fáradhatlan ambicziót 
nem bogy előmozdítanák, de egyenesen 
elsilányitják és tönkreteszik? 

Mig azonban az önálló kisiparost a 
gyárba kergetni, semmi szin alatt helyes 
nek nem tartjuk, meg kell engedni, hogy 
szövetkezésnek, a társulásnak megvannak a 
maga jó oldalai. Nem mindenütt és nem 
mindenkor, miért is a szövetkezés eszméjét 

mondóin,.hogy csak a nyomorult vére lesz képes 
csillapítani --rdáz-hdiJgülu hevét- " T - ~~ -

— Megölni még nem elég,, kínozni kell 
őt ..Meg mindig ott ült a falon s én ezt felel
tem neki: -> 

— Szép ifjú! vágyom hallani szerelmes 
szavaidat, mert hangod édes uekeuw-Férjem al
szik,-gond né kii!, félelem nélkül hallgathatjuk 
egymást, Maradj olt rögtön hozok egy létrát. 
Most is olt várakozik rám. Íme vedd köpönye
gemet és fátyolomat. 

És köpenyébe burkolta könnyen hivó fér 
jét, arczára crösiieitc. fátyolát a kezébe nyomva 
egy puskát, mosolyogva monda : 

— Ez legyen a létra. Tudom nem igen 
lesz a szemtelen ficzkó kedvire 

A ^szegény V'cli nem győzött betelni szép 
kis felesegetlek lelkiismeretes hűségével. 

— .V> most menj. Ügye-j s maradj a fak 
mögött. O ott ült balra. Jól czélozz és kiáltsad 
neki: „Rabló ! ha csak moczezansz a halál fia 
vagy 1" És folyton . czélozva, mondd meg neki, 
hogy mekkora alávalóság ilyesmit követni el, 
igazhivő telebarátjának asszonyára vetni szemet... 

— Legyél nyugodt, én kegyetlen leszek s 
szavaim méltó tolmácsai haragomnak 

—' bár sokszor ajánlható — általánosítani 
nagy hiba volná. 

Szterényi fejtegetései során örömmel 
konstatálja, hogy a gépipar segélyével a 
szabók és czipészek minő szép eredményt 
értek el. Éz a kiielentés nagyon hangza
tos, de csak tessék megkérdezni a legkö
zelebbi önálló szabó-, vagy czipész-iparost 
mit fog erre mondani ?, — Vagy tessék 
megkérdezni a nagy közönséget, mely 
ugyan szemrevaló, tetszetős, olcsó, sőt 
néha Ízléses portékát is kap a gyár készít
ményeiből, inikép fô  ennek a gyári mun
kának tartósságáról és értékéről nyilatkozni? 
Nagyon is elhisszük, hogy a kiéhezett 
ember még a lalat száraz kenyérnek is 
megürül, amint hogy az önállóságától 
megfosztott kisiparos is kapva kap az alkal-
möh, hogy á szegényes gyári keresetből 
eltenghesse életét, de vájjon -miképpen 
védtük meg ezáltal ennek a „hatalmas té
nyezőnek" érdekeit, — mivel segítettük 
elő szabadabban való fellélegzését, hogyan 
szolgáltattunk alkalmat tel lendüléséhez ? 

Látjuk tehát, hogy a gyári ipar a kis
iparnak hasznára nincs. Lehet, hogy ma-
asabb nemzetgazdasági politika megköve

teli a gyári ipar fellendítését, de ha ez igaz, 
akkor ne állítsuk, vagy vele a kisiparon 
segítünk. 

Egyebekben egyetértünk Szterényi fej
tegetéseivel. Nevezetesen mi is rendkívül 
sürgősnek tartjuk az ipartörvény revízióját, 
az iparigazgatást és az iparosság szerveze
tét, — csak helyeselhetjük a képesítés 
megállapítását, az inas-ügy rendezését és 
az inas-iskola életbeléptntését. Ám nem 
helyeselhetjük Szterényinek azt a nyilatko
zatát, melylyel fejtegetéseit befejezte, hogy 
ugyanis ,egy gazdaságilag fejlődésben és 
átalakulásban levő államban minden terme
lési tényező megtalálja a maga helyét, 
csak alkalmazkodnia kell az átalakulás 
proczesszusához. Meg fogják találni kis
iparosaink is, ha komolyan akarják, ment-

|-betetlenül elpusztulnak, ha' ennek útját 
állják;" mert nem szabad mindent a sze
gény kisipar áldozatkészségétől és lemon
dásától várnunk, hanem épp ellenkezőleg: 
ugy azj államnak, mint a nagyközönségnek 
kötelessége, hogy a kisipart és a kisiparo 

Rosabéa meg az országútra nyíló kaput 
nyitotta ki nagy sebesen Szép fiatal vitéz tépett 
bc a jo megvasazott kapun --^ 

Vcli hal otta néha a kiáltást: 
—Ha szeretsz édes uram : kínozd ót sokáig 

* Aztán elment a szép. fiatal vitéz s a kert
ben hangos-puskalövés rebbente föl fészkeiből 
a madárkákat. Veli -íeje"" tanácsa szerint csele
kedett és sokáig czélzott a bábura. 

— Hogyan ?-a bábura? — kia'ták Saidi 
hallgatói. 

— Biz igen. Madzag volt a lábára kötve 
s a szép fiatal vitéz elmenvén, lerántotta a falról. 
Veli azt hitte, menekülni akar s rálőtt. Zuha
nást és fájdalmas kiáltást hallott a szép Ro.sa-
béa férje. «Allahra, cz megkapta a. magáét !• 

. Rosabéa, rózsás pírral arczán, ragyogd sze
mekkel ölelte meg férjét 

Veli tükröt tartván elé mondván: 
— -Nézd csak gerliczém, milyen szép vagy 1 

Légy hű és szebbé leszel Igy. 
— Esküszöm ! 
— Nó már az igaz. hogy gonosz portéka 

az asszony 1 — kiáltak Saidi hallgatói. 
— Várjatok csak, ezután jön a javai mert 

nyolez nap multán a szép Rosabéa ablakában 
— Én édes uram, mentől tovább kínozd ott volt a jel, tudatni a vitézt, hogy várakozzék, 

őt igy, annál nagyobb bizonyságot adod szerel- , A hold puha fénye áradt szét a földön s 
Rosabéa férjének lábai elé' térdélt: tnednek. Mert czélba véve ülni ott a falon 

puskacső előtt, cz lehet a legkegyetlenebb bün
tetés. Legalább egy negyed óráig tartson ez s 
csak azután durrantsad Őt 1c. 

— Allahra I — kiáltá Vcli — te yagy a 
legokosabb, a legbájosabb, asszony, minden asz-

—szanyok k6zött,---£dtttaaSw---nelrecV---legatább-ist-vastag ágál vannak, azokon mászhatott át 
- fél ura hosszat .tartom ott 

Keblére ölelte a hűséges Rosabéát, halk 
léptekkel lement a kertbe s csakhamar észre 
vette-a hold fényében hasonló alakot a falón. 

Jó uram I Nagyon gyakran gondolok 
arra a hitetlen kutyára, aki el akart csábítani. 
Sokszor kérdeztem magamban, hogyan cseleked-
hette, hogy a falunkat lajtorja nélkül megmászta. 
Most kitaláltam. Egy nagy diófa áll a falón kivui, 

Biz az lehet — felelt Veli. 
— Igy hát, barátom, még mindig veszély

ben forgok. Lehet, hogy csak könnyen sebesült 
meg, lehet, hogy másiknak is eszébe jut ilyen 

bűnös gondolat, —. vágd le, kéllek, azokat 
az ágakat. — " —: ——•— 

• • — Allahra I Jkos asszony vagy. Még hol
nap megcselekszem. 

— Miért nem n l a ^ 1 

Elpirult és monda halkan.-
Nappai meglátnának a szomszédok s az 

emberek olyan könnyen mondanak hamis íté
letet. Még azzal vádolnának, hogy nem bízol 
bennem. 

- —Igazad yan. Persze, hogy igazad van Levá
gom még ma. Keresd csak elő a nagy baltámat 

Öt perez múlva már a diófa felé ballagott 
Veli, az igazhitű muzulmán. 

És Veli nem volt már-fiatal és sokáig czi-
helődött, mig följutott a . diófára, mig Irnyeszi-
tetté a vastag ágakat. . . Bizony mondom nektek 
barátaim, hogy bűnökkel és hamisságokkal teli 
tarisznya az asszony szive. 

— Persze, ebből az következik, — monda 
a tizennyolez éves szép fiatal Halira — hogy az 
okos ember akkor tesz jól. ha ostoba asszonyt 
vesz'feleségül? 

— Allah csak ellenségeimnek adjon olyan 
asszonyt de óvja meg tőle jó embereimet — 
sóhajtott Said-Saidi. 

— Ugyan miért, atyus? 
— Holnap majd elmondom, milyen szeren

csétlenül járt Kabul, a gazdag aleppóí kereskedő 
s majd meglátjátok, hogy az ostoba asszony is 
csupa szerencsétlenség. 

.(Folyt, köv.) 

. V »-• rí: -.-'>•' '• 
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sokat uton útfélen támogassuk, nehogy az 
„átalakulás proczesszus" ában elmerüljenek, 
ami menthetetlenül megtörténik az „átala
kulás proczessziisa* alatt azt értjük, amit 
alatt Szterényi ért, azt tudniillik, hogy a 
kisipar testestül lelkestül belefuladjon az őt 
felfaló gyár i iparba. 

H I B E K . 
M á r c z i u s 15. 

A sajtószabadság ünnepének 55-ik 
évfordulóját a kis-czelli járás községeiben 
kevés kivétellel megünneplik ma. A járás 
függetlenségi érzelmű, községeiben erősen 
készülnek az ünnepélyre. Szergénybeu 
fényes ünnepélyt-rendeznak. Az ünnepé
lyen Mohácsy Lajos gergelyi ev. lelkész 
mond hazafias ünnepi beszédet a délutáni 
órákbau a szabadban, hova a szergényi 
Ünképzö-kör tagjai zászló alatt vonulnak 
ki a kör helyiségéből. Az ünnepély 
lyása után tánczmuiatság lesz, melynek 
tiszta jövedelme a kör könyvtára javára 
forditatik. Kis-Czeliben is szépnek ígér
kezik az ünnepély. Az ünnepély rendező-
hírlapunk utján is kéri a közönséget, hogy 
délután 3 órára szíveskedjenek idősb. 
Tóry. György vendéglőjébe gyülekezni, 
honnét a menet a tametőbe vonul ki, ott 
Virághalmi Perencz jeles köitö és 48-as 
lionvedtisztnek sírját megkoszorúzandó. 
Felkérjük városunk hazafias lakosságát, 
hogy házaikat már a kora reggeli órák
ban nemzeti lobogókkal lássák el, hogy 
a magasztos ünnep fényét ezzel is 
emeljék. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
a kis-czelli adókivető bizottságba kine
velte dr. Brunner Ferencz kis-czelli ügy
védet rendes, Wittmann Adolf kereskedőt 
póttagnak. 

— Ax ipartestület gyűlése. A kis-czelli 
ipartestület mult vasárnap tartotta, rendes évi 
közgyűlését a városházánál, Simon Sándor elnök
lete alatt. A zárszámadások megvizsgálására a 
közgyűlés öt-tagbál álló számvizsgáló bizottságot 
küldött k i , . amely bizottságnak tagjai lettek: 
Szabó József, Szabó Lajos, Fábján Dezső, Né
meth Károly és Molnár Lajos. A számvizsgáló-
bizottság jelentését legközelebb fogja beterjesz
teni. A betegségelyzo pénztár zárszámadását 
jóváhagyta a közgyűlés és megadta a felment-
vényt. Ezután következtek a vá osztások. Az 
ipartestűlet elnöki állására hármat jelólt a köz
gyűlés, úgymint: Simon Sándor, Faliján Dezsu 

Szabó Józseí 

hat helyen, a „Szabária" -szálló nagytermé-
beo fogja megtartani évi rendes közgyű
lését. A szombathelyi gyűlés igen élénk 
és látogatogatottnak ígérkezik,. _aurannyi=4_ 
ben már eddig is mintegy :J5ü-en jelen
tették be a gyűlésen való részvételüket. 

— Le kell n családapa. Csillag József ne-
mes-dömölki lakos kereskedő, a mult hét egyik 
napján nejétől ü l i Irtot vett át azzal, hogy a 

I pénzt neje helyett, kinek Dömölkön szatócsüzlete 
n, egy sziimlatartozása kiegyenlítésére a kis-

czelli postán feladja Csillag ehelyett Amerikába 
vitorlázott A héten egyik itteni ismerősének 
Brémából irt egy képes lev. lapot, melyben je|zi 

bonczolás csütörtökön ment végbe, Németh Jó
zsefet pedig a csendőrség letartóztatta és átadta 
a kir. járasbiróságnak. 

A—Sághegyrőt A Sághegyen a 
tavaszi munkálatokat már megkezdték. A 
szőlő metszése javában folyik, sok hibás 
vesszőre találnak a metszők, mit az idei 
erős, hideg tél okozott. A tavasz folyamán, 
tekintettel a Sághegyen konstatált fllok-
szera vészre, a szólóbirtokosok nagy 
része megkezdi a szénkénegezést is. 

— Kérelem I Nagyra becsült vidéki vevőim, 
akik tavaszi mintákért felkerestek, sziveskedje- ' 
nek pár napig türelemmel lenni, mig tavaszi 
újdonságaim teljesei) raktárra érkeznek, hogy 
unnál ízlésesebb és tökéletesebb és tökéletesebb mintogyüjte-

— A kőfejtő ujabb áldozata. Csak nemrég'ményt küldhessek. Tisztelettel R ó z s a S á n 
történt, hogy Saghegyen a Mesteri községtől i d 0 r, divatáru-kereskedő. 
Witlmau Adolf kis-czelli lakos áltaL hérhe j re t t l— A .FOagellen—Magyarország' hazánk 
kőfejtőben a part leszakadása utáu 3 ember ha- i független érzelmű polgárságának egyedüli szo-
lálát lelte, egy pedig súlyosan megsebesült és ; kimondó lapja Harczol a nemzet jogaiért, ne-
munkaképtelen. Mu midőn a vizsgálat még be-'mes, elszánt küzdeTihét folytat, hogy az osztrák 
fejezést sem nyert, egy ujabb esetnek jött nyu-, zsarnoki uralom alól teljesen felszabaduljon Ma
mára a csendőrség, mely a következő: Fodor' gyarország. Illusztris államférfiak támogatják 

lefo-| János és Reinpert M irton f. évi február 25-én ja lapot czéljui elérésében. Politikai csikkéit a 
a kőfejtőben dolgoztuk', mikor is a part lesza-1 legjelesebb irók s kitűnő országgyűlési képviselők 
kadt és nevezetteket alá nyomván őket, sulyo- írják. A lapnak minden rovata kitűnő. Ország
sán megsértette. Fodor János sági lakos se-'gyűlési tudósításai a legbővebbek s a katonai 
beibe f h ó l O é n belehalt. — Keinpert Márton javaslatok ellen folyó harczot legjobban a Fttg-
pedig felgyógyult. Az eset teljesen titokban |getlen Magyarországból kisérheti figyelemmel az 
maradt mindaddig, mig a csendőri őrjárat egy • olvasó. Szenzácziós, nagy terjedelemben jelenik 
más ügyben nyomozva, e dologról is értesült.,meg a Független Magyarország márczius idusán. 
Hogy miért maradt t - tokban az eset, azt majd j amikor a függetlenség és szabadság követelésé-
a vizsgálat logju kideríteni Azonban sajnos, i ben egybeforr 
hogy ahol a küzségbiró és halottkém van, meg-1 Magyarország egész ország. A Független 

kiáilóhivatalu Budapest, Király-
törtenhetik az, miként sértett embert eltemetnek jutcza 72 (Teréz-kömt mellett) kívánatra, szive 

iparosokat. Az elnöki állásra 
szavazattöbséggel Fábján Dezső választatott meg.. . 
Pénztáros lett szintén három jelölt közül Né- -rowvel, köztük Németh József oltani 
meth Károly. Ellenőr : Lóránt Gyula. Ipartes-1 rágósával, kinek lanyat, hogy nőül nem vehette. 

a nel.-ül, hogy az esetet a bíróságnál bejelen 
teliének. — Egyébként a lovad Varga Gergely 
felső-inesteri-i lakos munkavezetőt terheli, kire 
a b..nya felügyelete volt bízva Az eset beje
lentetett -a - bíróságnak. — Kíváncsian várjuk 
mily intézkedést tesznek a bánya munkálat be
szüntetése és az emberélet megmentése érde
mében. ' 

— Kisasszony mint ügyvéd. B. helybeli 
ügyvéd irodájában van alkalmazásban X. kisasz-
szony. a napokban egy szergéuyi házaspár „nagy 
tisztességgel" állított be a kora reggeli órákban 
X. kisasszony lakására és arra kérték, hogy bi-
nyos ügyben adjon nekik „jogi tanácsot" -A 
kisasszony váltig magyarázgatta a tanácskérő 
házaspárnak, hogy ö nem adhat, mert ő nem 
ügyvéd s nem is tud adui, a házaspár sehogy-
sem akarta a kisasszony szavait elhinni. Végre 
nagy nehezen távoztak, de indignálódva mond 
ták a kisasszonynak távozásuk közben : * 

— Azt hittük, hogy a kisasszony már ki 
tanulta az ügyvédi mesterséget. 

— A harag áldozata. Bősze Károly kápol
nai lakás f é- inaiez. 2-án. a kis-czelli vasárról 
boros fővel ment hazafelé s útközben betért a 
kápolnai vendéglőbe, hol találkozott több isme 

lakos lia-

tületi elöljárókul megválasztottak: Bálint István, 
Nagy Pál, Vasa János, Horváth József, Imre 
József, Patyi Jónás, ifj. Reich Imre, Szabó La-

ellenséges indulattal viseltetett. Bősze Károly 
egymásután rendelte uz éget palinkat, miközben 
Németh József is társasagába keveredett s az 

jos, Kremer József, Tóth Antal, Berecz Lajos es' , , „ . , ÓLÍÜH. . oa„.„ , . i 
Molnár Lajos. A betegsegélyzó pénztár igazga- l t a l t k o z o 8 e n E k o l ! b e " B o a z e t e I " 
tóságába beválasztattak Fábján Dezső ipartes- J e s e n lerészegedett es Holpert Imrevei szoyal-
tületi elnökön és Loranth Gyula ellenőrön kívül,'tusba keveredett, mire őt Németh a főidre ta-
kik hivatalból tagjai a betegsegéiyző pénztar! szította, honnan Bősze a nagy ittassága miatt 
ut^tttóságának az iparosok részéről: Tóth Ali- f e l k o | | u - n e m t u d o t t . E r r e N é n i e t h megragadta 
tal, Szabó Lajos rendes-, Tóth József póttagul ' 

sen küld az érdeklődőknek mutatványszámot. -
Előfizetési árak: egész évre 28. félévre 14 
negyed évre 7 korona. 

606—1903. tk. 

A segédek részéről: Tóth Ferencz, Gerse János, I 
Szalay Ferencz rendes-, Bozi Sándor és Horváth' 
István "póttagul A felügyelő-bizottság tagjai 
lettek az iparósmesterek részéről: Hoffmann 
Samu rendes- és Horváth József póttag. A se-

f ^ ^ l i ^ P ^ / ^ ^ r ^ Végre™öUete tó,,"uU'hogyó?triko" 
Ságba beválozztattak az iparosok részéről: Szarka hazaviszi Éjfél után Holpert Imrével Boszet 

és kiezipelte a vendéglóból a pajtába 8 ott a 
szalmára dobta, maga pedig bement a vendég
lőbe s ott társaival tovább mulatott Múlatás 
közben ki-kiment a pajtába Bőszét megnézni, 
de hogy ott mit müveit senkinek sem mondta 

József, Takács György rendes-, Gersei Ferencz jegy trakba tették, azután lakására vitték, hol 
Ev*!*8,! A í e 8 é d e k - részéről: Bognár Károly, 
Sütő József, Döbrösy Lajos rendes-, 
Gyula, Bognár János póttagok. 

— Képviselőtestületi gyűlés lesz 
folyó hó 19-én csütortököu, amelynek fő
tárgya lesz a kis-czelli városháza tulajdon
jogának eldöntése. 

Molnárok gyűlése. Az országos 

nejének azt kiáltották: .Jöjjön ki, egy disznót 
Bttldauf honunk ] - Az eszméletlen állapotban levő Bó : 

szét az istállóban a tehenek közé dobták. Más
nap reggel észlelték, hogy Bősze gyomra agyon 
vau tiporva, miért is ót a kis-czelli kórházba 
szállították, honnét is a család — miután a kór
ház igazgatósága halálos sérülést konstatált, — 
f. hó. 8-án haza szállították, Kápolnára, hol Bő-

molnár egyesület folyó hó 22-én Szom-'sie e hó 12-én éjjel meghalt. — A törvényszéki' 
, .. .... - ' 

Árverési tiird eimény-ki vonat. 
A Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 

végrehajtatónak. Kozma József papóczi lakos 
végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve
rést 550 kor. tőkekövetelés és ennek 1902. évi 
márczius hő 3o-lk napjától járó 7% kamatai és 
56 kor. öo^hlér perbeli továbbá 1750Ttor. tőke, 
ennek 1903. április 30-től 7% kamatai és 34 
kor. 60 fillér már megállapított, valamint jelen
legi 27 kor. 60 fillér és a még felmerülendő 
költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. tcz. 
144. §-a alapján és a 146. § a értelmében a kis-
czelli kir. jbiróság területen levő a pápóczi 4. 
sz. tjkyben felvett A. I . 823—825/130, I474— 
1651/99, IÖ54-1744/14, 2227—2381/23. 510. és 
2073 —2209. hrszámok alatt - foglalt ingatlanból 
Kozma József '/u-cd része jutalékára .93 kor. 33 
fillér, a papóczi 112. számú tjkvben felvett A. 1. 
324. hrsz. alatt foglalt 90. számú házas, 325, 576, 
578,2210,2212 837-841/12,837—841/13. 1930/1. 
és 1930/6. hrsz. alatt foglalt ingatlanból Kozma 
József ' /„-cd jutalékára 174 kor. s a papóczi 
450. sz. tjkvben A. I . 3. hrsz. alatt 2/a. számú 
házas, 6, 860/c. és 1132/a. hrszámok alatt fog
lalt egész ingatlanra 1483 kor., az ugyanezen 
tjkvben A. I I . 1406/a. hrsz. alatt foglalt egész 
ingatlanra 22 korona, az ugyanezen tjkvben A. 
I I I . 1931/4/1—1931/4/6, 1931/5/1—1931/5/6. hrsz. « 
alatt felvett egész ingatlanra 135 kor., az-ugyan
ezen tjkvben A. IV. 577/6. "és 1765/a/i. hrsz. 
alatt felvett egész ingatlanra 464 kor , az ugyan-

lezcn A. f 1949/1 hrsz. alatt foglalt tjkvben 
egész ingatlanra 118 kor. s az ugyanezen tjkvben 
A. f 1949/7. l l r " - alatt foglalt egész ingatlanra 
25 koronában elrendeli. 

Az elrendelt árverés a 3170/93. tkv. számú 
végzéssel Kozma Dániel és neje szül. Németh 
Erzse jav-ara bekebelezett élethossziglani haszon
élvezeti jogot nem érinti. 

Az árverés megtartására határidőül 1903. 
évi május hó (18 ) tizennyolezadik napjának dél
előtti 9 óráját Pápócz községházához tűzi ki. 

A venni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
árnak io°/,-át bánatpénz fejében a bírói kiküldött 
kezéhez e.cnni. 

A vételár és ennek az árverés napjától szá
mítandó 5°/v kamatai három hó alatt, az első az 
árverés napjától 30, a második 60, a harmadik 
90 nap alatt fizetendők le.. . 

Az árverési feltételek alulírott telekkönyvi 
halóság és Papócz községházánál tekinthetők 
meg. .s 

Kis-Czell, 1903. évi február hó 23-án. 
Dr. Udránszky" Sándor, 

kir. albiró. 
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Szálloda-átvétel. 
Tiszteletiéi van szere nőséin Kis-Gzell 

vTiros ós vidéke n. é. közönségét -érteai-
tcni. hogy KW-Czellben a már évek óta 
leírnál ó s a modern kor követelményei
nek megfelelőleg berendezett 

H u n g á r i a - s z á l l o d á t 
-f...évi.jnáifziiis hó 15-től kezdve bérbe 
vettem és. azt saját nevem alatt vezetem. 

Főtürekvésem, hogy a n. é. közön
ség igényeit minden tekintetben kielé
gítsem. - • , 

Nagy súlyt fekte'tek konyhámra, nem
különben ii/üitó italokra. Szobák mérsékelt 
áron számittatnak. 

Szives tudomásul hozom, még hogy a 
szállodába kocsikkal ís büehet szállani. 

A n. é. közönség szives támogatását 
kéri mély tisztelettel: . , 

S E P E R LAJOS, 
„Hungária*-szállodá8. 

F ö l h í v á s ! 

12 forinttól 15 forintig 
készülnek -műhelyemben remek szabású 

i divatos-fértiöltönyök, felölték- mérték után 
a legfinomabb gyapjúszövetekből. 

TIMÁB LAJOS, férfiszabó j á r n i 

Budapest, VIII. Gyöngytyuk-u. 9 , I . e. 
Vidéki rendeléseknél. egy mintaruha mér

tékül beküldendő. 

Vidékre ha 4 ruhát rendelnek egy hely
ségben, odaküld )m utazó s z a b á s z o m a t 

divatos, gazdag posztóminta gyűjtemé
nyeimmel, bemutatás és pontos mérték

vétel miatt. 

H i r d e t m é n y . ' 
A , Szorgényi onscgjly/6' Szövetkézül'" fel

számolás alatt, közhírre teszi, hogy az, kinek a 
szövetkezettel s z e m b e n - k ö v t f tolóne' volna, azt ezen 
hirdetmény 3-szori megjelenésétől számított hat 
hónap alatt érvényesítse. 

Szergény, 1903. évi febrair bó 24-ik. napján. 

Kosa Sándor. 
Molnár Péter. 

A felsiámoló bizottság r 
Sipkovics József. 
Szecsódi István. 3-

^ O O O O O O I O O O O O O O O O O C I O O O O O ^ 
0 Oberursel motorgyár részv.-társ. Oberursel, 0 

a majnai Frankfurt mellett, — _ 

Vezérképviselő Vasmegye részére : 

Kohn Testvérek, Jánosháza. 
, G n O H 1 " legújabb "szabadalmazott Benzin motor villanyosgyujtással. 

Cép ldgépek , 

Daráiémalmok, 

Szecskavágók, 

Kör é s szalagfűré
szek stb. ha j tásá ra . 

Nincs tűzveszély. 
villan/03 jyujtás Kö
vetkeztében r ö g t ö n 
üzembe helyezhető. 

Az üzem jóval >2 
olcsóbb mint gőzzel. " 

Kívánatra ár jegyzékke l é s ár-ajáncatial teljes c sép lő -
- k é s z l e t e k r ő l is szo lgá lunk. 10—4 

M E 8 V A H I ! 
ezzel kezdte sok beteg, a ki a Vértes «féle Sósborszesz (Ferencz* 
pálinkát) száz meg százféle nyavalya ellen használta és a használat 
által megszabadult a bajától. Annyi köszönő levelet hozott és hoz ínég 
mindennap a posta — úrtól, paraszttól — hazánk minden részéből, ugy 
nii 111 a külföld legtávolyibb országaiból — l'°gy egy könyvesház tele 
lenne vele, ha mind lenyomatnánk, dc csak utoljából s/.cdlünk cIŐ 
egy párt abba a kis füzetbe, a melyet mindenkinek, aki azt kéri, a 
postán ingyen küldünk be, s amely füzetke egyszersmind bőven leírja, 
hiety alkalommal és hogyan lehet a Sósborszeszt használni.' 

A Vértes.-féle Sósbörszcsz, különleges készítési módjánál 
fogva, a legjobb sikerrel használtatik, mint fajd Jomcsillapkó 
bedörssölés, illetőleg borogatás: köszvény, csúi, meghűlés, uyi-
lamlás. ssuráf, szaggatás ellen, fejfájás, bénulás, jiczámodás, 

' gyulladás, daganatok, mell- ésiorokbántalmdk ellep. Levélhordó, 
katona, kerékpáros, vadász meg minden járó-kelő ember elfá
radt tagjaiba uj erőt önt. —Mint kitűnő, kellemes, pipereczikk 
a legjobb szolgálatot teszi a fejbőr erősítésére elpusztítja a 
hajhullást okozó korpát; jó a száj ápolására' mert ha 5—10 

"cseppet teszünk egy pohár vízbe, kellemes, fölfrissitő, a szájat 
és fogat tisztító szájvizünk van. 

BelsSleg a Vértcs-féie Sósborszesz nagyon használ gyomor-
gór/s, hasmenés, rosszullét fejfájás ellen, mint kellemes üdítő ital 
stb. Különös lstcnáldása>arra felé. ahol nincsen jó ivóvíz, mínt 
p, o. az A'löldön. — mert ha pár cseppet a vízbe Öntünk, 
megöli a sok karos hacztllust és czaltai az élvczhetlen. egész
ségtelen vizet ártalmatlanná és ihatóvá teszi. 

Általában véve a Vértes-iéle Sósbörszcsz majdnem minden l.ajnál 
használható első segítségül. Belsőfcg egy néhány csepp veendő ezukorra 

^vagy vízre, külsőleg pedig egyszerűen bedörzsöljük, hogy a'baj elmúljék. 
** Nem csoda tehát hogy az, aki ezen legkitűnőbb, legmegbízhatóbb 

és mindenre jó házi szert csak egyszer is használta, teljes meggyózó-
déjstjl vallja : 

V é r t e s - l e l e Sósbörszcsz kctl 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 erabei, 
hogy olcsó húsnak híj* a leve és hogy a hatásos czéljának megfelelő szer 
soha ?em drága. A Vértes-féle Sósborszesz azért sem drágább, hanem 
még olcsóbb is más fajtáknál, mert daczári annak, hogy az üvege kisebb, 
a Vértes féle Sósborszesz sokkal hosszabb ideig tart, mert erősebb és Így 
abból sokkal kevesebb kell, mint más .ajtából. IL-dŐrzsÖlésre például a töb

biből egy evőkanálnyi kell, a Vértes-féle Sósborszeszből ele* 
gendó egy Kávéskanálnyi; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell 
a Vértes féle Sósborszcszbőt, más fajtáoót legalább három
szor annyi. Azért egy üveg VéUcsféie Sósborszesz, a cseké
lyebb mennyiség daczára, a* sokkal nagyobb ereje és hatása foly
tan, sckkal tovább tart, mint más fajtájú, vele egyáru, nagyobb 
üveg is, igy mégis olcsóbb .nás fajtánál, minden tekintetben. 

Kicsibe kimérve a Vértes-féle Sósborszeszt sehol sem lehet 
kapnt, hanem csak 30 fílléies, egy és két koronás eredeti Üve
gekben. — Ezek cFak akkor valódiak, ha a mellékelve lenyom-
tatatott parásztvédjégy' és „Vértes* sor rajtok és a skatulyákon 
látható. — Vértes-féle £ósborszesz epyikc azon ritka magyar 
különlegességeknek, amelyet nemcsak itthon, hanem külföldön 
mindenütt keresnek, megbecsülnek és nem régiben megint 

Ostende-. Róma-, Parit- és London-ban 
az ottani kiáililáson elsS dijakkal; diszoklcvi !cl. diszkeres ette I 

VWjegy. és arany-éremmel lelt kitüntetve. — 1 egys. tiü Üveg Vértes* 

semmi m á s I 

féle Sósborszesz kimentő használati utasítással együtt 1 kor.; 1 dupla 
üveg 2l/t-szer annyi tartalommal mint egy egyszerű 2 kor.; I próba* 
Üvccskc 30 fill. Kapható a gyógyszertárákban és füszerkereskedésekben, 
Kis CzeUben Nagy Gyula ur kereskedőében. Jánosházán : Fogy Szövetke
zetnél, általában olt, hol plakátok e fenti védjegygyei láthatók és közvet len: 

VÉRTES L. Sas gyógyaz. Lúgoson. 13—60 

Nyomatott a kiadótulajdonos .Vörösmarty'-könyvnyomda és hírlapkiadó-vállalat g/or-ssajtóján Devecacrben, 1903. 


