
V. évfolyam. Kis-Czell, 1903. márczius ü. 12. szám. 

K Ö Z É R D E K Ű F Ü G G E T L E N U J S A G . 
Megjelen minden vasárnap. Jelige: • Küzdelem az igazságértIt 

E l B f i i « t « i l ír 

fii é tr« 

3Krrke*.lAvel értekMlietni , : kidd, *.erdn é . catltnrtokön. 

Buy ívre 
Vél 

8 kor. | Ni'gyeili'Tre. . S kor. — 61. 
* • .. 1 Kgye . *»am IU a — a 20 a 

Felelős szerkesztő: 
H U S S G Y U L A . 

S . o r k c . t ö . o ü a . k l » d ó t i i v a t » l ; 

Ki.-C.ell,Gly»rmathi-tér 76. Hzáai. lile intéseadök a lap u o l -

lerai í . anyagi restét i l lető minden küldeménye*. Névte len 

levelek figyelembe nem vétetnek. 

Kétes követelések behajtása. 
A könnyelmű „pumpolók' elleni véde

kezés nina kérdések egyike, amely a ke
reskedelmi világra nézve a legnagyobb 
érdekkei bir. Veszteségekkel minden üz
letnek kell számolnia, azok el nem kerül
nélek, de olyan veszteségek, melyeket a 
legnagyobb becsületesség és fizetésképes^j 
ség álareza mögé rejtőző „pumpolók" 
okoznak, kik árukat vásáró nak, de kik
ből még birói - utón se lehet behajtani 
semmit, mert- nincsen semmijök, kétsze
resen érzékenyen sújtják a kereskedőket. 
Bünfenyitö uton a legritkább esetben lehet 
valamit elérni az ilyenek ellen, mert a 
fizetésmegtagadás szándékát nehéz rajok 
bizonyítani, e szándék nélkül pedig nem 
minősíti csalásnak a törvény ezt a csúf 
visszaélést á kereskedők hiszékenységé
vel; azért iparkodni kell a rosszul vagy 
éppenséggel nem fizetőkkel szemben más 
módon védekezni. Léteznek ugyau úgy
nevezett bitelvédö-egyesűletek, melyek 
egyrészt jól szervezett intést eljárást kö
vetnek, másrészt azokról, kiknek fizetési 
hanyagságáról értesülnek, úgynevezett fe
kete listákat " készítenek . s ezeket meg
küldik tagjaiknak. De elvégre ezek az 

egyletek csak korlátolt számú tagokkal 
rendelkeznek -s ösmerve kereskedőinknek 
közömbösségét a csatlakozás és együtt-1 
működés tekintetében', amibe akarva — 
nem akarva beié kell nyugodnunk, a ke-
reskedö-viiág legnagyobb része az ilyen 
egyletekből hasznot nem huz. Hatásos 
következmények tehát csak valamely ál
talánosan elfogadható eljárástól volnának 
várhatók. 

Amerikában állítólag (amihez'kétség 
fér: az mind Amerikában történik) leg
újabb időben azt az , eljárást követik a 
rossz fizetőkkel szemben, hogy égy fel
tűnő, nagy, papirosra mázolt kocsira óriás[ 
betűkkel kiírják a késedelmes fizető nevét 
és tartozását. Ez a kocsi délelőtt megáll 
az illető adós kapuja előtt, a vállalat egy 
alkalmazottja beszól hozzá és kéri a tar
tozás kiegyenlítését, máskülönben, díszes 
fogatával délután újból felfogja keresni. 
Amerikai újságok írják (ők tudják, igaz-e ?), 
hogy ez az eljárás igen jó eredmény
nyel jár. * , 

Az ilyen spleen-ektól azonban még 
égy kissé távol fekszik hazánk, semhogy 
alkalmazhatóságukra gondolhatnánk. Sok
kal praktikusabb az az eljárás, amit Né
metországban- kezdenek meghonosítani. 

~ € T A R C Z A . § < 
3STa-p3zoleti mesék. 

— Saidi-Said. — 
(Folyt és vége.) 

I I . 
Másnap teggei nem mulasztottak cl az ígért 

történetet Saidi-Said hallgatói. 
, A történet ez: 

Cabul és Rifaat egy anyának gyermekei s 
testvérek voltak. Gyöngéden, szerették egymás'. 
Megelégedettéin csibukozgattak együtt, midőn Ca 
bul Igy szól: 

— Testvérem Rifaat!" teljesítsük atyánk 
óhajtását és ne késlekedjünk tovább Tegyük 
meg a minden igazhitű muzulmán tartozó szent 
kötelességét s zarándokoljunk el a próféta sír
jához. 

Rifaat így felelt: 
— Már régen készülök magam is, de — 

- — Nos ? -
— Szegény emberek vagyunk mi Cabul 

Bezzeg könnyű a gazdag embernek I . . . Azok
nak ennuchjaík vannak s őrzik a tisztességüket 
mint kuvasz az udvart. Mi szegény ki i szató-

KÉ8Z FIU-

Nálunk is keresztül volná vihető s azért 
nem lesz érdektelen,- hogy egy ilyen elő
fordul eljárás történetét elmondjuk, oku
lására egyrészt a könnyen kitelező^keres-
kedóknek, de még nagyobb okulására 
azoknak, kik szeretnek árukat vásárolni, 
de megfizetésükre már- sokkal kevesebb 
hajlandóságot tanúsítanak. 

Németországban egy élelmes hitelező 
arra a gondolatra jött, hogy egy, az ösz-
szes fórumokon neki megítélt, de mégis, 
behajthatatlannak maradt, követelését az 
illető adós nevének teljes kiírásával az 
újságban megvételre kínálja, — s íme, 
ámít semmiféle kényszereszközzel el nem 
tudott érni, azt ezzel a módszerrel elérte: 
az adós fizetett. Tagadhatatlan, hogy ez 
a módszer bizonyos tekintetben kétélű 
fegyver s nem egy adós becsületsértés 
vagy zsarolás czimén pert indíthat igy 
eljáró hitelezője ellen. Rendkivül érde
kes, hogyan Ítélkeznek ily ügyekben a 
németországi bíróságok. 
. , Egy ilyképpen fölszólított adós pa
naszt emelt az alsófoku bíróságnál, mely 
az illető hitelezőt mindössze öt márka 
pénzbüntetésre Ítélte. De a hitelező ebbe 
az Ítéletbe nem nyugodott bele, hanem 
felebbezett s a berlini országos törvény-

csok nem engedhetünk meg magunknak akkora 
fényűzést, hát résen kell, hogy legyünk, mert 
szép, de gonosz csont áz asszony. 

— Én eltaláltam drága Rifaatom, hogy mi 
b'zgat téged. De magad' vagy az oka. Ah ! mi
csoda balgaság is volt az 1 Lám, moudtam én 
eleget nösülésed előtt: .Testvér ! kövesd böl
csességemet I szelíd, ártatlan asszonykát keress, 
aki lehetőleg ostoba is egy kicsit, mert nem-lesz 
egyébként nyugtod l a Persze, rám sem hederin-
tcttél. Asszonyt vettél, aki az ördögön is kifog 
— hát most epeszt a lekete gond. Lásd én, 
én nyugodt vagyok, mint szent Jordán vize nyári 
délnapon — és minden aggodalom nélkül me
gyek zarándok utamra. Myrina a feleségem, os
toba és együgyű, de nincs is gonoszra az esze. 
Engedelmes, mint egy autómat. Ha azt mondom 
neki: .itt maradj I " —nem moczezanj cl onnan 
Ha azt mondom neki: .állj föl,' ugy szökik, 
mintha rugón járna. És ha azt találnám paran
csolni neki: .Ugorj ki az ablakon I* — nem ha
boznék egy pillanatig se. 

— Ah! —• válaszolt Rifaat — elismerem, 
hogy feleségem Lcyla nem ilyen vérmérsékletű, 
Nagyon. szívesen cselekszi ellenkezőjét mindan
nak, mit én parancsolok. De olyan szép, Al 
latira 1 olyan szép, hogy nincs bátorságom lebor 
dani őt. * 

— Én szegény testvérem té ! Hogy sajnál
lak 1 Micsoda kuruez helyzet ez a tied. Te olyan 
jámbor vagy. 

— Eh, ne keseríti engem, Cabul, Mindenki
nek meg van a maga gondja. Ami törtéot, az 
megtörtént s jöjjön, aminek jönnie kell Allah 
ICerlm I Én veled megyek Mekkába. 

Elhatározták tehát, hogy ut a kelnek. 
Elindulásuk reggelén a következő épületes 

oktatást tartotta feleségének Rifaat: -
— Drága, szeretett asszonyom 1 Szomorúság 

az nekem, hogy téged itt kell hogy hagyjalak, de a 
lélek üdvösségéért Is csak kell csinálnunk valamit 
Tudod, mennyire szeretlek és tudod azt is, hogy 
mindent tőle telhetőleg elkövetek boldogsá
godért. Ám bízom benned s ha visszatérek, ugy 
találjalak.' hogy méltó légy szerelmemre. 

— ,Ugy legyen én uram és parancsolóm! 
— válaszolt Lcyla. — Utazzál békével s térj 
meg bizalommal. .'; 

Cabul hazában lakott az ő árva, fiatal unoka
testvére. Ártaüan és nagyon ostoba jó fni volt, 
de munkás es szorgalmas, ezért szerette őt Ca
bul, mint saját fiát. 

Aznap reggel igyen szólt unokatestvéréhez 
éá nejéhez Cabul: 

— Unokatestvérem !_ Te ügyelj gonddal 
az üzletre, légy helyettem mindenben, té légy 

gyermek-ftltönyök 
óriási választékban . Rtízsa Sándor 

szerezhetők be 
d i v a tagp»-k e rós'ké d ő a,,éX^ 
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szék, fel is mentette öt. Fölmentő ítéle
tének indokolásában megemlíti az orszá
gos törvényszék, miszerint nincs beiga
zolva a hitelező sértő szándéka, sőt való
színű, Jiógy nem,akartegyebet, mint^ogo8^ailás" u t 7 „ ^gg£] 
követelését értékesíteni. Hogy a czélját 
elérhesse, kénytelen volt követelését oly 
város lapjában megvételre kínálni, ahol 
az adóst ösmerik, mert másutt arra vevő 
nem akadt volna s ezért iktattatta be a 
hirdetést ama város egyik újságában, 
ahol az adós lakik. Ezt a felfogást annál 
inkább kellett valószínűnek elfogadni, 
mert a követelést tényleg az adós lakó
helyén, sót maga az adós vásárolta meg. 
A sértés szándéka tehát beigazolva nincs. 

—• A kamarai, törvényszék mind harinad-

A t á r s a d a l o m f e r d e s é g e * . 
Nagy a nyomor, haljuk lépten-nyomon. 

S bár a sokat hangoztatott nyomor koránt
sem olyan nagymérvű, mint azt pusztán 
hallás után hinnők; liagy eltérjedettsége 
mégis súlyos baja á társadalmunknak. A 
polgárok, valamint az állam lakóinak jól 
lété_naj*yonjírzékeriy és megbízható mé 
rője az állam szilárdságának. Elvégre na
gyon természetes is, hisz az állam alakulás 
oka is csak ebből ered, s maga az állam 
is egyedül csak arra van hivatva, hogy 
lakói anyagi érdekeit megvédje. Hogy 
aztán az annyira -' különböző irányú érde
kek megvédése nagyon nehéz, az" — ter 
mészetes. 

Társadalmunkban azonban a nyomor 
nemcsak az alsóbb osztályban mint a mun 

fokú és legfelsőbb fórum indokainál fogva 
helybenhagyta az országos törvényszék fel
mentő Ítéletét. Németországban tehát 
ezzel az Ítélettel olyan eszközt nyújtottak 
a kereskedőknek, mely helyes alkalma-

jkás és földmívelő népet nevezni szokták 
terjed, dé felütötte tejét a polgárság, 

I kereskedők és iparosok között is. És ez 
nagyon sulyes jelenség. Elég súlyos már 
maga az a tény, hogy a földmi velők és 
munkások csak nehéz küzdelmek árán ten-

zás mellett nagy előnyöket b i z t o s i t n e k i k . . S ^ ^ ^ J ^ mártajyon ^ kt 
Egyrészt igazán könnyelmű „pumpulók 
elől a lakóhelyükön közzétett hirdetéssel 
elrekesztik a további hitelt, másrészt pe
dig e hirdetések rendesen sikerrel járnak, 
mert igy pellengérre állítva bizony nem 
szeret lenni senki. Az eszköz tehát Ön-

jmoly betűket vés a társadalmi baj homlo
kára és nagyon vészes festékkel teszi. 

Igaz ugyan, hogy a munkásnép nyo 
morához a többi úgyszólván eltörpül, mert 
hisz az iparos és kereskedő népet magát 

• a nyomor korántsem oly erővel öleli vég
zetes karjaiba, mint a munkást. Az iparo

magában véve jó, csak óvakodni kéU azt ^ és keresked«knek azonban a létalapját 
megkülönböztetés nélkül alkalmazni, mert' támadja meg. És ez a mi iparban és ke-
könnyen panaszra, sőt a hitelező elitélte-' reskedelemben szűkölködő társadalmunkra 
tésére is vezethet -Ondén-esetet külön é P o l y súlyos csapás, mint még erősebb 
kell megvizsgálni és csak akkor ajánla-, "^""f? a ™akasnépnek. 

- . ? ., ., \ ' A bai nagy s a nyomornak száz oka tos ez a módszer, amikor notonkns rossz I i s ^ ^ ^ ^ j o b b a n n ö y e K a 

fizetővel van a kereskedőnek dolga s c h a o S zt , amelyet kutatásával okoz. Annyi 
nem talán jóravaló emberekkel, kik bár- jazonban bizonyos, hogy a legdöntőbb ok: 
milyen okból fizetési zavarokba jutottak, a társadalmi tőke hiánya, ez a1 veleszüle-
Mindenekelótt azonban a-hirdetés minden-' t é t t diszpozicziója, .a mi ferde társadal 
kor tárgyilagos legyen, minden 8 s e m é l y e s ! m ™ k n a
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vonatkozás, az adós nevének megemlité-) ' Ami gyümölcsöztető tóke van az or̂  
són kivül, kerülendő és csak a tény em-[tágban, legnagyobb részt egyesek kezében 

az ipap iránt. Az ő létalapjuk biztositva 
van s miért törődne egy magyar nemes 
holmi külföldi nemesek példájára az iparral ? 
A tőke hiánya az, amely -folyam módjára 
ássa a medret az iszonyatosan hömpölygő 
nyomornak. Tőkét kell tehát teremteni a 
társadalomba, hogy meginduljon az élét a 
forgatag, lázas, de nemzetet éltető erejével 

A tőke szerzi a gépet, s a gép ez a 
csodás találmány egyszerű létére, mint egy 
százkaru polip,'-mozgatja az emberek mii' 
lióit a kenyérkereset utján. 

Ám ez még csak az ipart, kereske-
jdelmet és a munkások sorsát enyhítené. 
Nem kicsiség ez sem. D-i viszonyt nem 
szabad, hogy kis gondunk legyen a föld 
mivelők milliójának helyzete, akik szorgal
mas hangya buzgóságával tartották össze 
eddigi, a mi ezerfelé hulló társadalmunkat. 

Az ő elemük a iöld s a súlyos, kiforr 
ditott társadalmi helyzet, onnan is száműzi 
őket. A különféle társadalmi kinövések, 
melyek egy rossz termési idő alatt annyira 
behálózzák-és befonják a kisgazdát (a ma
gas kamat stb.), hogy a rövid időre nyúj
tott segélyért csakhamar földjét adja cse
rébe. Ez szintén egyik súlyos ok a nyomor 
elérésére. 

Tönkre ment, földüktől megfosztott 
gazdákat segélyezni kell, mert ők képez
hetik csak az alapját egy egységes nem
zeti államnak. 

De az ezen alapuló segélyezést nem 
a földosztás utján lehet elérni, nem is a 
parczellázásokkal, hanem egészséges, társa
dalom megteremtésével. ' 

litendö meg. 
Mindenesetre az efféle hirdetések ha

zánkban is a leghatásosabb védelmet 
nyújtanának a rossz fizetőkkel szemben, 
ha el lehetne érni, hogy á magyar birósá 
gok is ugy ítélnék meg azokat, mint 
tették legutóbb a németországiak. 

távollétem alatt az én második énem. Hallod-e ? 
Értetted-e } 

— Igen, bátyáin, mindent megteszek. 
— Igy van jól, £ddin 1 Derék ficzkd vagy. 

És te Myrina, emlékezzél szavaimra. Eddin he
lyettesit engem, viselje tisztjeimet és jogaimat-
Légy neki engedelmes, mint engedelmes valál 
mindenkor nekem. Megértettél ? 

— Oh Igen drága uram! Unokaöcséd Eddin 
lészen előttem második éned, engedelmeskedem 
neki, mint engedelmeskedtem neked. 

— Igy van jól, Myrina 1 Pompás menyecske 
vagy. Ez tehát rendben volna Eddin 1 Helyette
síteni fogsz a raktárban, drágán fogsz eladni és 
olcsón vásárolni, óvni fogod érdekelmet, mint 
saját magáidét, — szóval légy te az én máso
dik énem 1 

—Igenis I 
— Jő ! engedelmesnek legyetek 1 Emlékez

zetek parancsaimra I a viszontlátásra gyer
mekeim J - v 

. . . Ah I milyen bölcsen is tettem én, gyenge 
fi-ju asszonyt vévén feleségül 1 Hála légyen érte 
Allahnak. 

•• Aztán' estibe jutott Rifaat. . 
. . . A szegény, szegény Rifaat, meg az a 

fekszik s kevés van olyan, amelyek gyárak 
vagy műhelyek alakítására lorditvák és így 
a közsegitésére sznntak volna. A mi régi 
súlyos bajunk, hogy a nemesség még az 
itt összegyűjtött pénzét is külföldön költi, 
nagy mértékben ma is fenn áll. Súlyosabb 
baj azonban, hogy a mi tőkéseink, de fő-, 
leg nemeseink iszonyú irtózattal viseltetnek 

kaczér Lcyla . . . de hát kinek mi köze hozzá — 
és Rifaat mondja.- Allah Kcrim 1 

• ---JxŜ .'v. -
ö t hónap mult el s a kegyes zarándokok 

megjárván Mekkát, visszatértek Először a Rifaat 
házát érték útban. 

Cabul is bement hozzá. Kíváncsi volt nagyon. 
Az ilyen históriákra ugyancsak erősen kíváncsi 
minden igazhitű muzulmán. 

Az öreg Lysbest, a két testvér anyja nyi
tott kaput előttük. 

— Anyánk I Ön itt 1 — kiáltá örömmel Ri
faat : — hát kibékült az asszonyommal. 

— Lcyla egy kicsit fejes ugyan fiam 
monda az öregasszony — de jószívű, becsületes 
asszony. Alig, hogy elutaztál, hozzám sietett, 
mondván: .Anyám, nc haragudj, bocsáss meg. 
Az uram elutazott, gyere hozzám lakni, mig 
visszatér. Okosabb, ha van velem valaki, mert 
a világnyelve gonosz s az Uramat még elkese
ríthetnék.' Ide jöttem, mindig együtt voltam 
Lcylával. No, most csókoljatok meg egymást. 

Persze Rífaatot nem igen kellett biztatni. 
' '. '"' 

Cabul ballagott hazafelé, elismervén, hogy 
hát mégse baj, ha van egy csepp esze a me
nyecskének. ' • ~ 

M á r c z i u s iizenStSdike. •**_ 
A sajtószabadság kivívásának 55-ik évforduló 

ünnepét, márczius 15-ikét, a kis-czelli járás te
rületén levő községek közül többen fényesen 
megünnepelték. Igy Jánosházán, X.-Magasiban, 
Nemes-Döniölkön, Simonyiban stb. 

Kis-Czellben a legnagyobb lelkesedéssel, 
igaz hazafias tűzzel ünnepelték meg az idén a 
nagy nap évfordulóját. 

Vasárnap délután 4 órakor a kis-czelli férfi 
.Dalkör* és a kis-czelli .Polgári Olvasókör* zász
lójával kivonult a temetőbe. 

A temetőben Virághalmi Ferencz 48-as 
honvédszázados sírjánál a Dalkör a Szózatot 
énekelte; utánna Balassa Jenő dr. szép és ha
tásos beszédben fejtegette a nap jelentőségét. 

Otthon rendben volt minden. Eddin a bolt
ban üldögélt. Myrina a konyhában - főzte a pi-
laffot. Roppant lelki nyugalommal üdvözölték 
a arezukan ott ragyogott a híven teljesített köte
lesség öntudata. 

— No ! hogy állunk ? — : kérdezte Cabul-
— Hát jól! — fel.lte Eddin. 

. — Bizony jóit —- mondta hangosan Myrina. 
Cabul első sorbán éhes volt, tehát asztal

hoz ültek. Vacsora után azt mondta Cabul, hogy 
maradjon ma még az eddigi szokás. Myrina hát 
az Eddin lábal elé térdélt a Eddin simogatta az 
asszony puha selymes haját., 

Sőt meg is csókolta Myrinát, mint azt Ca
bul is szokta volt tenni. 

1 , — Allahra! Mit jelentsen ez Pl — orditá 
1 Cabul. 

— Hát édes Uram I nem te mondtad az 
imént, hogy ma még az eddigi szokás maradi... 

Karjait Kelet felé terjesztve, igy sóhajtott 
ekkor a szegény jd Cabul: 

— Oh Mohamed I Uh Allah prófétája 1 és 
én még hálálkodtam Mekkában, hogy ostoba az 
asszonyom! 



110». márczius 22. KIS-CZELL és VIDÉKE 3-ik oldal. 

Horváth János lelkes szavak kíséretében Virág-
halmi Ferencz síremlékét megkoszorúzta. Szetit-
imrey Márton szent Benedekrendi áldozár Virág, 
halmi Ferencz síremlékének megkoszorúzása után 
tartott hazafias szép_ beszédet. Jzentimreynei 
mély értelmű és ere-teljességében szépen foko
zódó beszédét nagy elismeréssel fogadta a 600 
fóré menú ünneplő közönség. E beszédét alább 
közöljék. — Az ünnepi beszédek elhangzása után 
a Dalkör a Hymnust énekelte el s ezzel az 
örökké emlékezetes hazafias ünnep a temetőben 
véget ért. 

A közönség szép rendben a szt. Háromság -
térre vonult és ott a Dalkör a Honfidalt éne
kelte. — Este 8 órakor id. Tóry György ven
déglőjében társas-vacsora volt, melyen 60-an 
vettek részt Lelkes felköszöntőket többen mon
dottak, különösen Géfin Lajos dr. szép felküszön-
töje-keltett-feltűnést. 

Szentimrey Márton benczés áldozárnak a 
kis-czelli temetőben Viriighalmy Ferencz sirhal-
mánál elmondott beszéde szószeriiit igy hangzik: 

.Tisztelt Közönség! 
Engedjék meg, hogy ezen szent helyen és 

a mai napon, midőn Önök a szabadságnak és 
egyik hősének emlékét ünneplik, az anyaszent
egyház is szót kérjen, hogy a három társadalmi 
osztályból, uz egyházi-, polgári- és katonaiból 
egy se hiányozzék ez alkalommal, hanem múld 
hárman kezet fogjanak egy eszmének és egyik 
hősének ünneplésében. ' 

Helyesen mondotta tisztelt előttem szóló, 
hogy márczius ló-ét mint a szabadság napját 
ünneplik széles Magyarországon. A szabadság, 
Uraim, Istennek egyik, legszebb és legnagyobb 
ajándéka, mind az erkölcsi, t. i lelkünk szabad
saga a bűntől, mind a polgári és politikai. Az 
utóbbinak szempontjából immár nagy és neveze
tes emlékek támadnak fel lelkünkben a mai na
pon. Eszünkbe jutnak nemzeti történetünknek 
lapjai; eszünkbe jutnak azon nagy és nehéz 
küzdelmek, melyeket nemzeti önállóságunk és 
állami függetlenségünk, szabadságunk és állami
ságunk érdekében hosszú századokon át végig 
barczolnunk kellett; eszünkbe jutnak azon jele
seink, kik nemzetünket e küzdelmekben vezették 
De iu is tágíthatjuk a keretet g akkor eszünkbe 
jutnak más népek bősei és jelesei is, kik azokat 
vezérelték a szabadságért való barczaikban — 
Eszünkbe jut első sorban maga az édes Üdvö
zítő, hisz ax igaz szabadságot, egyenlőséget és 
testvériséget ó hozta le a fűidre; eszünkbe jut 
Mózes, aki kivezette népét az egyiptomi fogság 
bél; eszünhbe jut a hóslelkü Judith, aki Holo-
fernes ellen védelmezte nemzetét; eszünkbe jut 
Eszthernek kedves képe, aki Ámán ellen védte 
népét; eszünkbe jutnak a Machabeusok, akiknek 
szabadságharcza a zsidónép érdekében ritkítja 
párját a világtörténelemben; eszünkbe jutnak 
Winkelried Amold és Teli Vitmos, a svajeziak 
szabadsághősei; eszünkbe jutnak az Orleansi 
szül, a francziáké; Washington, az amerikaiaké, 
Hoter András, a tiroliaké; eszünkbe jutnak Kor
ner, Byron, és Petőfi, a szabadság lantosai; 
eszünkbe jut a búrok hősies küzdelme a szabad
ságunkért a közelmúltban. Mindezen hősök 
paizsára ezen mondat volt vésve: , Der Gott. 
der Eisen wachsen liess. der wollte keine 
Knechte!" Az az Isten, aki a vasat teremtette, 
nem akarta, hogy rabszolgák legyenek a földön! 

De hogy visszatérjek magunkhoz. Uraim, 
eszünkbe jutnak saját hőseink és jeleseink is, 
eszünkbe jut a-Hunyadiak hazamentő munkája; 
eszünkbe jutnak a Bocskaink, Bethlenek és Rá-
kócziak; eszünkbe jutnak — ki ne venné itt le 
kalapját, Uraim, ha nem tartanánk úgyis ke
zünkben : Kápolna, Isaszegh, Nagysalló, Vacz és 
Budavára; eszünkbe jut, kinek születési évfor
dulóját az őszszel tartottuk, Kossuth Lajos, sza
badsághőseink egyik legnagyobbja és legutolsója. 
Adná a mindenható Isten, hogy ő volt, legyen a 
legutolsó! Értsenek n-eg jól Uraim, adná a 
mindenható Isten, hogy nemzetünknek ne legyen 
többé szüksége vezérre ily küzdelemben! Adná 
a mindenható Isten, hogy Kossuth Lajosnak ne 
legyen több, ne legyen többé- üzenni valója! 

" Midőn azért itt nyugvó honvéd bősünknek, 
emiitett és egyéb jeleseinknek emlékét, érde
meit, tetteit és példáit a jelen alkalommal is 
újra megörökítjük, nem jegyzőkönyvileg, hanem 
sziveinkben; midőn szivünk elmúlhatatlan hálá
járól és tiszteletéről biztosítjuk őket, és megfo
gadjuk, hogy megőrizzük és megbecsüljük, amit 
akár békés uton, akár a harez mezején megsze
reztek nekünk, t. i. a szabadságot, nem a szaba
dosságot és féktelenséget, amely azt biszi, hogy 

J~~ szabad, hanem a szabadságot,, amely azt 

tanítja, hogy az én jogom addig ér, ahol másnak 
a joga kezdődik, tehát a szabadságot, ideértve 
az erkölcsit is, lelkünk szabadságát a bűntől, 
melyet viszont Isten szerzett meg számunkra ; 
amidőn mindent teszünk, szivünkben fölséges 
Urunk és Királyunk iránti köteles tartozó hűsé
günknek és hódolatnnknak, a békének és egyet
értésnek érzelmeivel, de kezünkben a védelem 
kardjával; amidón a halhatatlanság és megem
lékezés szent ezipruslombjait fektetjük lélekben 
emiitett jeleseink sírjára; a midőn megadjuk igy 
az Istennek ami az Istené, a királynak ami a 
királyé és szabadsághőseinknek ami azoké; azon 
hő óhajjal zárom beizédemet, hogy legyen ál
dott emiékök lelkünkben időtlen időkig, az itt 
nyugvó hívek lelkei pedig Isten irgalmában, bé
kességben nyugodjanak. Amen! MÍ Atyánk... 
Üdvöz légy... Őrök mindenható Isten, a szabad
ságnak,-az irgalomnak és szeretetnek Istene 

Bizton tekintem mély sirom éjjelit. 
Zordon az, de óh nem. nem lehet az gonosz, 
Mert. a te munkád, elszórt csontjaimat ' 
Ott is a te kezeid takarják'. 

— Előléptetés. Az igazságügyi mi-, 
niszter Békefi Géza kis-czelli kir. járás-, 
bírósági hivatalnokot a XMk rangfokozat 
első osztályába léptette eló. | 

— Kis-Czell tiltakozó felirata. A 
parlamentben most folyó katonai javasla
tok ellen Kis-Czell város közönsége 108 
aliiirással ellátott tiltakozó feliratot inté
zett a képviselőházhoz. A tiltakozó fel
iratot Holló Lajos országos képviselőhöz, 
a „Magyarország" főszerkesztőjéhez küld
ték be, ki azt szerdán adta át a Ház 
elnökének, Apponyi Albert grófnak. i 

— Jönnek a színészek. Fehér Károly 
színigazgató 32 tagból álló színtársulatával -
holnap érkezik városunkba Sümegről, hol 
a társulat két'hét óta tartja előadásait.! 
Fehér Károly színtársulatát nem ismerjük,! 
sümegi laptársunk kedvező kritikát ir ai 
társulat ottani működéséről, igy reméljük,; 
hogy Fehér Károly társulata a mi kényes 
ízlésű közönségünket is kifogja elégíteni. 
A társulat valószínű kedden játszik először 
a „Korona"-szálloda nagytermében felállí
tandó színpadon. 

— A sorozás. A honvédelmi miniszter már 
elrendelte a sorozást Vasvármegyében április hó 
1-én kezdőd k, ha ugyan ezideig a parlamnnti 
obstrukezió véget ér, azaz, az ellenzék leszerel, 
amire vajmi kevés kilátás van ez időszerűit. 

Adófizetője figyelmébe. A tőke 
kamatadó, házber-jövödelemadó és a IV. j 
oszt. keresetadó lajstroma folyó hó 24-ig 
közszemlére van kitéve a városházánál.' 
Érdekelteknek jó lesz megtekinteni. I 

— Zene-estéjy. A .Hungária'-szállo-1 

dában ma este Árvay Jancsi zenekara r 

közreműködésével zene-estélyt tart Seper, 
Lajos szállodás. 

— A kőfejtő ujabb áldozata. E czimen 
lapunk mult vasárnapi számában megírtuk, hogy 
Fodor János alsó-sági lakos Wittmann Adolf kis-
czelli lakos által. Mesteri községtől bérben bírt 
kőfejtő leszakadása folytán oly súlyosan megse
besült, hogy a sértések következtében folyó hó. 
10-én meghalt.- A szombathelyi Ur. ügyészség 
ez ügyben az előzetes nyomozást elrendelte, 
minek folytán Fodor János holtteste exhumálta-
tott. mely alkalommal a bonezoló orvosok által 
megállapittatott, hogy az erősen rothadt bullán 
általános gennyedó hashártyagyulladás volt és es 
okozta sértett halálát, mi csakis külerőszak be
hatása következtében léphetett fel. A további 
vizsgálat folyamatban van. 

— Mindenki tudja, hogy a Mauthner-
féle impregnált takarmány-répamag a 
legnagyobb termést adja, hogy konyha
kerti magvaiból a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy vírágmagvaiból 
fakad a legszebb virág. Szóval a Mairth-
ner-féle magvak a legjobbak, készletei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók. 4—12 

Eladó kredenc*. Egy magas 

IRT XX^X-'X'JsJLEB. 
(E rovatban kOzlöttekért felelősséget nem vállal s tnrk.) 

Nyilatkozat. 

kredencz — 
váav lappal, olcaó aron eladó. Hol T 

egmondja a kiadóhivatal . 

A „Kis-Czell és Vidéke* mult vasár
nap megjelent számában, a hírrovatban 
„A kőfejtő ujabb áldozata" czimtt hírben 
megírtakra vonathozólag a következőket 
válaszolom, mint a sághegyi kőfejtő bér
lője: Én a sághegyi kőfejtőt tíz éve, 
hogy kezelem s ez idő alatt, sajnos, az 
illetők saját vigyázatlansága folytán a 
legutóbbi baleset volt az ötödik. Az első 
baleset, nem mint a közleményben írva 
van, hogy nemrég, hanem ezelőtt 3 évvel 
történt és a vizsgálat ezen-ügyekben tel
jesen befejeztetett már s_ hogy engem 
nem terhel bűnös mulasztás, kitűnik abból, 
hogy a bíróság az ellenem emelt vádak 
alól teljesen felmentett. A legutóbbi bal
esetről, mely még február hó 25-én tör
tént, nekem csak a mult héten lett tudo
másom mert előttem a kőfejtőben alkal
mazott munkások egy szóval sem említették, 
hogy a bányában baleset történt, melyben 
én rendes fizetéssel ellátott felügyelőt 
tartok, ki a bányában történtekért felelős. 
Amint éu a balesetről tudomást szereztem, 
nyomban intézkedtem, hogy az illető sé
rült orvosi segélyben részesüljön. Hogy az 
általam bérbenbirt kőfejtőben tíz év óta hány 
embernek adok kenyeret és nyújtok nekik 
biztos megélhetést és ezzel megmentem 
őket a kivándorlástól, nem akarom ma
gamnak érdemül felróni, de hogy én a 
kőfejtőben alkalmazott embereimről, azok-
életbiztonságáról gondoskodom, még oly 
módon is, melyre a törvény különben 
nem kötelez, kijelentem, Hogy az összes 
kőfejtő munkásaimat az én költségemre 
baleset ellen biztosítottam. Egyik szeren
csétlenül járt munkásom családja kapott 
is már 360 koronát A törvény által elő
irt óvrendszabályok szigorúan betartatnak 
a kőfejtőben és efelett az általam alkal
mazott felügyelő őrködik. Sajnos, hogy 
egyes munkások, épen nem törődnek az 
óvrendszabályok betartásával, hanem 
annak ellenére tesznek és ez az oka,' 
hogy tíz éy alatt a kőfejtőben egyesek 
kapzsisága folytán balesetek fordultak 
előr Nyugodt lelkiismerettel állítom, hogy 
a 'Sághegyi kőfejtőben eddig előfordult 
sajnálatos balesetek nem az én hibámból 
fordultak elő, hanem egyes munkások 
vigyázatlansága és kapzsisága folytán, 
melyről végre is én nem tehetek. 

Kis-Czell, 1903 márczius 18. 
Wittmann Adolf. 

Szálloda-átvétel. 
Tiszteiét tel van szerencsém Kis-Czell 

város és vidéke n. é. közönségét értesí
teni, hogy Kis-Czellben a már .évek óta 
fennálló s a modern kor követelményei
nek megfelelőleg berendezett 

Hungár i a - s z á l l o d á t 
f. évi márczius hó' 15-től kezdve bérbe 
vettem és azt saját nevem alatt vezetem. 

Fötörekvésem, hogy a n. é. közön
ség, igényeit minden tekintetben kielé
gítsem. 

Nagy súlyt fektetek konyhámra, nem
különben kitűnt italokra. Szobák mérsékelt 
áron' számíttatnak. 

Szíves tudomásul hozom, még hogy a 
szállodába kocsikkal is belőhet szállani. 

A n. é. közönség szíves támogatását 
kétri mély tisztelettel: . 

S E P E R LAJOS, 
„Hungária* -szállodás. " 



Kis Czell, 1903. KIS C2ELL és VIDÉKE Vasárnap, márczius 22. 

Ssi78s figjeiemb.! 
jji A "helybeli és • vidéki hdltytftzSnséj 

egyáltalán mindazok, akik bevásárlá
saiknál súlyt fektetnek szolid- áruczik-
kekre ísszeretik a dus vá'asztékot, azok 
mindesetre jól t;szlk, lia szükségletük 

- fedezése elölt megtekintik 

Német Márkus 
uri- és nöi-divatáru kereskedő raktárát, 

__ i s - C _s e 1173 e ara., 
hol a közelgő tavaszi és nyári 
idényre a l egú jabb divatú 

iiói roha-fcelmétt 
valamint 

Bői roha-uisie. 
versenyképes m é r s é k e l t árak011 
óriási választékban találhatók. •-

• Uri diirat-czikkekbol 
nagy választék. 

Kalapok é s nyakkendők 
a legújabb divat szerint. 

•Férfi-öltöxiyöiE 
teljes elkészítése elválaitatik. Férfi 
juha -szövetekből finom'minőség
ben, dús választék áll rendelkezésre. 

4-1 

Bus Boldizsár 
é p ü l e t - é s b u t 0 r-a s z t a 1 0 s. I 

— —•"koporsó raktára — —• j 

f i K Z B L L (r$p íakarékpóDzíárí épöiet). . . __ _____ _. 
Van szerencséin a n. é. közönség szives j 

tudomására adni, hogy épület- . és bútor
asztalos műhelyemmel kapcsolatban 

koporsó raktárt 
is rendeztem be, Elvállalom temetések tel
jes rendezését a legolcsóbb ártól kezdve. 
A n. é. közönség szives pártfogását kérve 
maradtam illő tisztelettel: . ~-

—t-is -Bol<SJ.zsá,x 
épület- és butor-asztalos 

9 -10 koporsó raktára, KIS-CZELL. 

_ l a d . ó h . á z l 

KIS-CZELLBEN, 
a Dömölki-utczában, 

0 0 0 szabad kézből örök áron 0 0 0 
k ed vező'f-el tét é l ek mellett » 

a,_-or_r__~l elacLó 

a Fischer-file sarokház, 
amely üzlethelyiségnek is felette al
kalmas. 

Venni szándékozóknak bővebb fel-
világositással szolgál : 

N é m e t M á r k u s 
divatkereskedő, Kis-Czell. 

- - 6-6 

I 
0 Oberursel motorgyár részv.-társ. Oberursel, 

a majnai Frankfurt mellett 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
I 
0 
i 

F I G Y E L E M ! 
Öehriog Ágoston fiai 

hírneves bórkeztyügyáros czégnek' 
keztyii különlegességei 

_S_i_ - C z e i r b e n 
egyedül: 

R ó z s a S á n d o r 
divatkereskedésében 

—1 kapható. 
2 - 2 

Vezérképviselő Vasmegye részére : 

Kohn Testvérek, Jánosháza. 
.Gnóm* legújabb szabadalmazott Benzin motor villanyosgyujtással. 

Ciéplógépek, 

Darálómahnok, 

Szscskavágók, 

Kör és szalagfura 
szsk slb. ha j t á sá r a . 

Nincs tűzveszély, 
villanyoagytfjtás kö
vetkeztében r ö g t ö n 
üzembe helyezhető. 

*Az üzem jóval 
olcsóbb mint gőzzel. 

Kívánatra ár jegyzékke l é s árajánlattal teljes c sép lő -
k é s z l e t e k r ő t is szolgálunk. 10—5 

» O O O 

M E G V A N ! 
ezzel kezdte sok beteg, a ki a Vértes féle Sóstorszesz (Ferencz-
pálinkát) száz meg százféle nyavalya ellen használta és a használat 
által megszabadult a bajától. Annyi koszunó levétet hozott és hoz még 
mindennap a posta —úrtó l , paraszttól — hazánk minden részéből, ugy 
mint a külföld legtávolyibb országaiból — hogy egy könyvesház tele 
lenne vele, ha mind Unyomatnánk, de csak utoljából''.szedtünk elő 
egy párt.abba-a kis füzetbe, a melyet mindenkinek, aki azt kéri, a 
postán ingyen küldünk be, s amely füzetke egyszersmind bőven leírja, 
mely alkalommal és hogyan lehet a Sósborsreszt használni. 

. A Vértes-féle Sósborszesz* különleges készítési módjánál 
fogva, a legjobb sikerrel használtatik, mint fajdilomcsitlapltó 
btiförss'óUsy -illetőleg borogatás: köszvényy csú$,<meghűlés\ nyi-
lamtás, ssurát, szaggafás ellen, fejfájás, bénulás, Jícxamodás* 
gyulladás, daganatok* fnell- és torokbántalmah ellen. Levélhordó, 
katona, kerékpáros^ vadász meg minden járó-kelő ember elfá
radt tagjaiba uj erőt 'Önt. — Mint-JtUUnÓ, kellemes, piperecsikk 
a legjobb szolgálatot teszi a fejbSr erősítésére elpusztitja a 
hajhullást okozó korpát; jó a száj ápolásira* mert ha 5—10 
cseppet teszünk egy pohár vízbe, kellemes, fölfrissítő, a szájat 
és fogat tisztító szájvizünk van., 

/ BetsSleg a Vértes-féie Sósborszcsz nagyon használ gyomor-
gores, hasmenés, rosszuílét fejfájás ellen, mihí kellemes UditS ital • 
stb. Különös Isteualdása arra felé, ahol niucscn jó ivóvíz, mint 
p, o. az AMöldön,—- mert ha pár cseppet a vube Öntünk, 
megöli a sok káros haczillust és ezáltal az éivczhetlen, egész
ségtelen vizet ártalmatlanná °és ihat óva teszi. Védjegy 

Általában véve a Vértes-féle Sósborszcsz majdnem minden Vajnál ' 
használható első segítségül. Belsőleg «gy néhány csepp veendő ezukorra 
vagy visrA külsőleg pedig egyszerűen bedörzsö'jük, hogy a baj elmúljék. 

Nem csoda tehát hogy az, aki ezen legkitűnőbb, legmegbízhatóbb 
és mindenre jó házi szert csak egyszer is használta, teljes meggyózó-
déiswl vallja: - ' 

Vértes-féle Sósborszcsz kell nekem semmi m á s l ' 

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 czéljánik megfelelő szer 
soha sem drága. A Vértes-féle Sósborszesz 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 crősebb és igy 
abból sokkal kevesebb kell, mint más ájtából. Bedőrzsölésre például a töb

biből egy evőkanálnyi kell, a Vértes-féle Só-borszeszből ele
gendő egy kávéskanálnyl; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell 
a Vértes féle SósborszeszbŐl, más fajtáoól legalább három
szor annyi. Azért egy üveg Vértes féic Sósborszcsz, a cseké
lyebb mennyiség daczára, a sokkal nagyobb ereje és hatása foly
tán, sckkal tovább tart, mint más fajtájú vele egyáru, nagyobb 
üreg is, így mégis olcsóbb mis 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-
tatatott parasztvédjegy és .Vértes' sor rajtok és a skatulyákon 
látható. — Vértes-féle Sósborszesz egyike azon ritka magyar 
különlegességeknek^ amelyet nemcsak itthon, hanem külföldön 
mindenütt keresnek, megbecsülnek és nem régiben megint 

Osttiiide-. Róma-, Paris- és Undon-ban 
az ottani kiáilításon e/só dijakkal: d iszok le véltei, dlszkereszttel 
és arauy-ércnimel lett kitüntetve. — I egyszerű üveg Virtts* 

féle Sósborszesz kimerítő használati utasítássá.! együtt I kor.; 1 dupla 
üveg 2'/t-szer annyi tartalommal mint egy egyszerű 2 kor.; I próba-
Üvecskc 30 fill. Kapható a gyógyszertarakban és fűszerkeresk édesekben, 
Kis-Czellben Nagy Gyula ur kereskedésében. Jánosházán: Fogy. Szöretkc-
zctnél, általában ott, hol plakátok efenti védjcgygyel láthatók és közvetlen: 
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