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A kuruzslás.
Az emberi érzékek mindig bizonyos
vonzódást mutatnak a misztikus, termé
szetfeletti, ködbe burkolt dolgok iránt.
Sokkal inkább bízik abban, ami titokza
tosságával bámulatra ragadja a lelket,
mint a mindennapi élet rendes és termé
szet szerinti eseményei, melyekhez cselek
völeg hozzájárul vagy amelyekuek csak
szemlélője. Oly dolgokat, melyek bár
alapjukban véve a legtermészesebbek, de
egykönnyen meg - nem magyarázhatók,
megbámul az egyszerű nép és csodáknak
tartja azokat Igy gyökeredzik benne a
babona, melytől aztán egész élete során
se szabadul.
. . Bár az írás és a törvény már rég
elitélik a babonát, a kuruzslásókat, azok
még se szűntek meg, sőt némely helyütt
ugy befészkelődtek, hogy inkább a javas
asszonyhoz fordul a nép,' mint a tanult,
gyakorolt-orvoshoz.
A babonás nép szivesebben hisz a
kuruzslás hatásában, mint a szilárd alapo
kon nyugvó tudományban. Sutba dobja,
elveti, megtagadja ügyes kufárok kedvé
ért, akik furfangos szélhámossággal, czerimóniás ákom-bákommal tudják £ nép
gyöngéjét a maguk részére kiaknázni.

Milyen szomorú jelenség az, hogy a beteg
kételkedik az orvos tudásában és annak
szakértelménél többre becsül egy ravasz
praktikát, egy ráolvasást, vagy a,jó Isten
tudja, milyen füvet, amelynek éppen
annyi köze van a betegséghez, mint akártninü más haszontalanságnak. De az a
belső erő, a beteges képzelödés, mely a
babonás embert hatalmiban tartja, hiteti
el vele, hogy idegen, földöntúli erők bizo
nyára megsegítik.
Ez az oka annak, hogy számtalan
kuruzsló (mert mindenhol akad belőlük
elég) ott teremnek a Ijetegnél és .biztos
gyógyulás" keesegtetésével bekínálják
nekik élet-elixirjöket. S azok, kik az or
vos kivételével füböz-fához fordulnak ta
nácsokért, hogy ne fogadnák . el a ku
ruzslók javaslatait, melyeket jól megfizet
tetnek és aztán a markukba nevetnek:
hogy milyen ostoba is a.világ!
Hogy a „biztos gyógyulás" bekövet
kezik-e, kisebb gondjuk is nagyobb annál;
fő, hogy a nép mindig hisz bennük és
csodás gyógykezelézükben.
-A babonának egyik más kinövése a
jövendőmondásban való hit. Kit ne epesz
tenének a jövendő titkai, ki ne szeretné
ennek vagy annak a rejtelemnek a kul
csát birni ? Hallják, hogy itt vagy ott

az embert és ugy hagyták meghalni, nem jóval
kecsegtették a fiatal festőt; arról ls hallott uta
zónk, hogy a korcsmárosok álomszert hintenek
a vendégek ételébe, italába, hogy könnyebben
elbánhassanak velők; hallott Gasperoniról is, ki
egy angol lordnak ládában, postán" küldötte el
A rabló, banditaság épp olyan kenyéradó leánya fejét. Ilyen és hasonló történek hallása
mesterség Dél-Olaszországban, mint akármi más. a legbátrabb emberrel is engedtet egy kicsinyt.
A rendőrség ezt azonban nem akarja ugyár. be
No, de végre is egy művész, akinek összes
látni, hanem a nép teljesen elhiteti magával,
birtoka a paktáskája s abban levő egy pár darab
hogy banditának lenni éppen oly tisztességes
festékje és néhány ecsetje van, -mitől tarthat ?
dolog, mint akár becsületes péknek vagy asz
Rómáig csak elhaladt a fiatal festő. minden baj
talosnak.. De náluk ez mát a vérben van. Az
nélkül. Campágna tartománya üres volt, minden
Abruzzok éppen ugy nem lehetnek el banditák
jóravaló briganti a nápolyi tartományokba hú
nélkül, mint nem nélkülözhetik az erdőket; szá
zódott a trent védeni. Mert hát tudni való
zadok óta Így van már cz és ha az utasoknak
dolog, hogy régebben ez érdemes urak erejét
rémületet okoz is, viszont az újságírók, regény
nem egyszer használta fel a kormány ellenségei
írók hálásak lehetnek irányukban, mert századok
leverésére és viszont alig adott nekik egyebet,
óta adják az anyagot a legcsiklandozóbb elbe
minthogy nem üldözte őket. A fiatal festő át
szélésekre.
„
tanulmányozván a képtárakat, á római vidéket,
Egy franczia feató Dél-Olaszországba uta haladt tovább. Az ember esak addig fél a ve
zott, hogy ott tanulmányozzon és tanulmányaival szélytől, mig távol van. Az éjjeli lepke Is fél a
később megismertesse a világot Pontosan cso világosságtól és ha elakarjak kergetni, belerepül.
magolta be holmiját. Fejében Keringett az i
Minél jobban marasztották festőnket, annál
többnél több rémséges história, amit Fra-Díavoloről haüott, aki legnagyobb rablója volt korá inkább vágyott a kalandos utazásra. Azt nem
nak. Ezek az olasz rablók, kik félig löldbe ásták mondhatni, hogy valami oroszláni bátorsága lett
h
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' lévaiak figyelembe nem vétetnek.

van egy- modern Pythia, sietnek hozzá
még "a hetedik határból is és drágán jutnak
a legfényesebb jóslatokhoz.
Ha ezek a modern boszorkányok be
érnék a jövendőmondás mesterségével,
még hagyján! Ám ritkán akad ezek közt,
akik egyszersmind betegek „gyógyításával"
ne foglalkoznának. Nem riadnak ezek
vissza attól sem, hogy méreggel kergessék
el a betegségeket, ami oly alaposan sike
rül, hogy a szegény beteg már azután
semmiféle ujabb betegséget nem kaphat,
mert -egyszersmindenkorra megszabadul
minden földi bajtól. Hány drága élet pusz>
tult'már el igy, hányan költöztek el, ki
ket az idejében alkalmazott orvosi segély
megmentbetett volna övéinek és a ha
zának. .
A társadalom intéligencziájának lenne
feladata a népet felvilágosítani és ki
gyógyítani babonájától. -Megkeltene vele
becsültetni az orvosi gyógykezelés jóté
teményét. A törvény szigorúan bünteti
ugyan a kuruzslást, de a törvény keze
nem nyul annyira, hogy a tömérdek ese
teket mind egyenkint sújthatná.
Mindenekelőtt jó, népszerűen irott
könyvek által kellene a népet annak a
nyavalyának veszélyeire figyelmeztetni,
melyeket a megrögzött babona méhében
volna, hanem még isszeretett közeledni a tűzhöz.
Ilyen az ember. Ha száz megégette az ujját, a
százegyedik azt hiszi, hogy 6 nem égeti meg.
Nápolyon tul már kezdődtek a rémes pilla
natok. Minden fatörzs, mindén szikla mellett
egy-egy rablót vélt látni és csak egy-egy köze
ledő csendőr-csapat igazolta a haszontalan reme
gést. Nagyobb biztosítékul előmutatták a csend
őrök a hivatalos újságot is, mely biztosította az
utazókat, hogy az országban csend uralkodik és
60.000 katona őrködik felette.
A mi barátunk már él ls hitte, hogy teljes
biztosságban utazhatja keresztül Kalabriát és
megszerezheti magának azt a. kedves költői izga
tottságot amit a rablók közellétének tudata okoz,
anélkül, hogy találkozni kellene velük, ami a legköltőibb kedélyre sem hatna valami örven
detesen.
Mikor már legbiztosabban érezte magát,
egy erdőkanyarulatnál puskalövés verte föl áb
rándozásából és a kocsis önkéntelenül megállitá
a lovakat.
.Fegyverei ficzkók ugráltak elő a bokrokból
és egyik a kocsihoz lépett,- mondván :
— Mi a nápolyi király szolgálatában állunk,
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hord. Ezeket a könyveket lehetőleg nagy
számban ingyen kellene szétosztani a nép
kőzött, miáltal-sok értékes emberanyagot
menthetnénk meg hazánknak és. annak
közegészségügyét és népesedési viszonyait
jelentékenyen javíthatnék. -

Nálunk úgyszólván minden téren a
legextremebb állapotokat találhatjuk fel,
akár társadalmunk tekintjük, akár pedig
iparunk, kereskedelmünk, irodalmunk, mű
vészetünk ténykedéseit szemléljük, mindenütt
a Iegszembeszökőbb, élesen kirívó ellenté
tekre akadunk.
Az -örökös ingadozás, a szünet nélküli
k a p k o d á s , az állandóság hiánya jellemzik
nemzetünket. Nagy immel ámmál nyulunk
az üsszhangzatos együttműködéshez. Kétség
telén, hogy közállapotainkat uton-utfélen
javítani igyekezünk, de i t t meg rendesen
túlzásokba esünk s t ö b b e t szeretnénk mar
kolni a kelleténél. A határt á mértéket
nem tudjuk megszabni, szertelenül csapon
gunk mindenfelé és minden körül.
* ."
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dozás között lebeg. Nincs egységes kiejté
sünk, nincsenek általánosan
elfogadott
szabályaink szavainkra. Mindenki saját be
látása szerint csinálja meg a maga l.is
helyesírását é s azt .mindenképpen kifogás
talannak tartja. A tudományos akadémia
másképpen ír, az újságok is egészen eltérő
szabályokat honosítottak meg. Az egyik
tanitó az iskolában ugy oktatta a tanítvá
nyokat, hogy valamely szót dupla betűvel
kell helyesen irni, mig másutt az volt az
oktató nézete, hogy ugyanaz a szó szimpla
betűvel helyesebb.

egymástól eltérők. Á m reméljük, hogy a
miniszter figyelemmel lesz a szabályokban
mutatkozó ellentmondásokra s egységes
szabályokat fog a helyesírásra nézve adni.

Ne nagyon nézzük azután, mennyire
felelnek meg e szabályok egyéni Ízlésűnk
nek vagy jobb tudásunknak. Fogadjuk el
azokat abban a tudatban, hogy jobb ha
egységesen írunk, mintha általánosan el
nem
fogadott javításainkkal a közösen
akczeptált helyesírással jutunk hadilábra.
Úgyis eddig annyirra agyonjavítottuk az
ortografiánkar, hogy ahány kéz, annyi-,
Ezt a régi bajt akarja kiküszöbölni a féle a helyesírás.
közoktatásügyi miniszter.' Tervezetet készí
Gondoljuk meg, hogy a magyar nyelv
tett, melylyel megteremtette a hivatalos a miénk, m a g y a r o k é , janii közkincsünk,

melyet -szeretünk és dédelgetünk s egyforegyformán fognak irni, azaz helyesen, m e r t j
.
egységesen irnak majd mindenfelé. Az is
kola lesz a kiinduló pontja az általános
helyesírás meghonosodásának. Az idők fo
lyamán aztán széles Magyarországon min
— Hymen. Kovács Gyula dr. Szom
denki e g y k é p p e n fog irni, nem lesznek
divatok, szeszélyek, önálló nézetek a he bathelyről a napokban váltott jegyet KisCzellben Bisiczky Aranka urhöigygyel,
lyesírást illetőleg.
Bisiczky Ödön gyógyszerész, kedves mü- .
E l v é g r e is a magyar nyelv csak Ma veltségü leányával.
Ezúttal arra akarunk rátérni, hogy g y a r o r s z á g o n , b í r oly értékkel, oly sulylyal
— Képviselőtestületi gyűlés volt
nemzeti nyelvünket, az édes magyar nyel és nyomatékkal, hogy iránta nagyobb ér szerdán a városházánál, melyen több apróbb
vet, mely oly érczésen j s e n g ő , oly lágyan deklődést tanusitsunk s ne legyen előttünk ügyet tárgyalt le a képviselőtestület. E
dallamos, melyet megtudtunk őrizni annyi] közömbös, hogy i g y vagy a m ú g y írunk, gyűlésen jött tárgyalás alá a régi kórház
évszázadon át, daczára annyi vésznek, ár éppen csakhogy-leírva és olvasható legyen. épületnek és kertnek az eladása is, mélyre
m á n y n a k é s zsarnokságnak, melylyel a
Minden igazán hazafiasán érző -ma ajánlat volt benyújtva annak megvétele
végett A képviselőtestület batározatilag
külellenség elpusztítani akarta, — Írásban gyarnak ambíczióját képezze az e g y s é g e s
kimondta, hogy a régi kórház épületet és
nem használunk egységesen. Ez a tény magyar helyesírás elfogadása, elsajátítása kertet egyelőre nem adja el s napirendre
legjobban jellemzi közéletünket. Mert téved, és következésképp annak az életben v a ' ó tért az ajánlat felett. A vármegye által a
aki azt hiszi, bogy ez jelentéktelen dolog. használata és terjesztése.
pápai utcza végén, a Brunner-féle ház
Ha Valamely nemzetnél, ugy első sorbán
Minő lesz az uj helyesírás? Ez a kér melletti utcza telket átadja használatra
nálunk a nyelv kincse a h a z á n a k ; őseink d é s tódul tel ezekután minden g o n d o l k o d ó bérbe a. vármegyének ha egyezséget tud
nak kötni. A Gyarmati, Hollósy, Rosenránk hagyott, féltve őrzött ö r ö k e . Ezt ta főben. A miniszter az akadémia - áital k i 
berg-féle alapítványi. ösztöndijak meg
nítják iskoláinkban, ezt a nyelvet tanulja adott helyesírási szabályokra támaszkodik. vizsgálására három tagu bizottságot kül
meg beszélni é s irni a zsenge fiatalság, a Nem lehet tagadni hogy ezeket a szabá dött ki saját kebeléből a képviselőtestület.
fejlődő gyermekhad, hogy aztán tovább l y o k a t alapos és nem mindig kedvező kritika
— Országos képviselő választék.
fejlesszék ö n m a g u k b a n , beleoltsák v e r ő k b e t á r g y á v á , lehetne tenni. Magukban e sza
Kis-Czellben a jövő 1904. évre érvényes
é s . terjedjen t o v á b b gyermekeikben és bályokban is ellentmondásokra akadunk s választási lajstrom már elkészült, a válasz
unokáikban.
főleg ez az, ami joggal kifogásolható. Mert tókat össze Írták. A választási lajstrom
Csakhogy nálunk m é g a tulajdon ha már egységesért akarunk irni, akkor ter szerint Kis-Czellben 250 az országgyűlési
képviselőt választók száma. .
képpeni helyesírás örök kétség, örök inga mészetes, hogy a szabályok ne legyenek
— Az adókivető-bizottság, mely
Hideg borzongás futott végig a festő hátán. Berzsenyi Dezső polg. elnök vezetése
és miután ó nem bir eléggé fizetni, adóba add
De mielőtt rémületéből magához tért volna, a mellett a városházánál körülbelül nyolez
ide erszényedet.
A festő átnyújtja vékony bugyelárisát, mi- rabló pillantása egy nagy albumra esett, mely a napon át tárgyalta a polgárok BJ-ad oszt.
jövedelmi adóját, nagy csütörtökön végezte
kocsiban az Ülés előtt volt elhelyezve.
nóvel többnyire a művészek dicsekedhetnek.
be, épen nem kellemes és legkevésbbé
— Mi ez, csak nem művész az ur ?
Ha az ember fejében hordja a kapitálist,
A rabló kalapot emelt és udvariasan végig háládatos munkáját.
könnyű szívvel oldhatja meg tárcsáját ilyen pa
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lapozta a könyvet, megnézte a képeket és fel
rancsszóra.
— Fürdő építés. A vasutasok gőzHanem az a néhány lira nem elégítette ki kiáltott :
és kádfürdőjének építéséhez, mely a kis— Éljen a művészet I
a jó urak vágyát s tudtára adták, ha oly oki.
czelli állomáson lesz, mint halljuk, a na
Czlmborái utána kiáltottak:
lan volt, hogy csaknem pénz nélkül indult cl,
pokban, már hozzáfognak. A fürdő teljes
— Éljen I
1
hát most várakozzék náluk, mig a jé papa el
elkészülése körülbelül 3 hónapot fog
küldi érte a tiszteletre méltó összegű váltságdijat.
A főnök bocsánatkérés közt adta vissza igénybevenni s a terv szerint július yő^
A rablófőnök elmondá, hogy a 'mult hó- az erszényt és csak egy kis képet kért emlékbe, gére, esetleg előbb is készén fog lenni.
napban is utazott egy fiatal ember, akit elfogtak, j amit a művész természetesen a legnagyobb kész— Színészet Fehér Károly színigazgató
annál sem volt pénz; azt mondta, hogy ősze-jseggel adott neki. Ugy vélekedett, hogy mégis színtársulata kedden a .Lili" víg operett előadá
gény ember fia ; de a rablóknak is van eszük. csak szivesebben válik meg egy képétől, mint sává) fejezte be itteni működését nálunk s a
Tudtuk, hogy gazdag ember fia és kaptunk is a Dilitől vagy akár az orrától.
„
társulat szerdán Sárvárra ment tőlünk, hol három
érte jó váltságdijat. Tízezer aranyat kértünk.
A banditák azután kikísérték a tisztásra hetet szándékoznak tölteni. Kedden .Lili* elő
Első levelünkre nem válaszolt az apa, hanem a hol már nem volt oka tartani a rablóktól s ott adását meglehetős szép számú közönség nézte
| végig, mely s társulat primadonnájának, Thury
másodikban- fülét küldtük a fiúnak azzal az üze jó szívvel váltak meg.
Mariskának jutalomjátéka volt. Az énekeket
nettel, hogy most már tizenkétezer arany kell.
A festő egész élete során emlékezett meg zongorán szívességből Hiller Elza kisasszony
A vén gazember alkudott. Most a riu másik kalandjáról, baráti körben gyakran elbeszélte kisérte, kit ügyes zongora-játékáért s közönség
füle is apjához vándorolt azzal az üzenettel, sőt- egy képen meg is örökítette a nevezetes többször zajos tapssal tüntetett ki.
hogy most már húszezer arany az ára fia jelenetet
— A megáradt folyó. A mult heti nagy
életének.
*
esőzések a Rába folyót is megárasztották és az
Rimánkodott nem használt. Csak miután
több helyen ki is öntött a medréből. A Rábának
a hu orrát küldtem meg neki, akkor adott
legnagyobb az áradása Rábahidvégnél, hol való
huszonötezer aranyat
ságos tengert csinált áradásával.
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— A vitézkedő huszár. F. hó 18-án Mol
nár Bálint, Domokos. Lajos, Molnár Károly nagy
piritül lakósok a vendéglőben összevesztek, —
miközben Molnár Károly soproni ezrednél szol
gáló huszár kardot rántott és azzal hadonázott
Mikor emiatt Ferenczi Béla rendreutasította, ót
a sötétségben Molnár Béla hátba szúrta, olyanynyira, hogy a szúrás folytán bele kijött, össze
esett és súlyos sérüléssel a kis-czelli közkórházba
szállították. Eletéhez nincs remény. Tettest a
csendőrség letartóztatta. . • --»-

— A szombathelyi halálos párbaj. A i a
— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot
nagy szenzácziót keltett párbaj, amelyet Szóm-'akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be
bathelyen a mult évben Stieder György magánzó: Mauthner Ödön es. és kir. udvari magkereskeés dr. Ernuszt Géza ügyvéd vivtak meg egymás-j déséból Budapesten a .Sétatéri" vagya „Margit-'
sal és amelyben az ügyvéd halálosan megsebesült, szigeti" fűmagkeveréket — Ezeket már 29 éve
szerdán- foglalkoztatta a győri kir. Ítélőtáblát, szálliijá Mauthner, • Budapest és a Margitsziget
hova a vádlott felebbezése folytán került. A pár oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei
baj oka egy állítólagos követelésből származott részére.
összeszólalkozás és hírlapi polémia volt, mi
— Ujonczozás. Megírtuk nemrég lapunk
közben Stieder az ügyvédet, aki gróf Festetieh
ban, hogy a honvédelmi miniszter ujabb körren
— Verekedés. F. hó 13-án este 9 órakor
jogtanácsosa volt, tettleg is inzultálta. A szom
deletet bocsátott ki az ujonczozás elhalászta iáról.
Tokorcs községben a vendéglőben Kiss József
bathelyi törvényszék Stieder Györgyöt párviadal
többed magával mulatott, miközben Kiss József vétsége miatt két és félévi államfogházra ítélte. E rendelet értelmében vármegyénk területén a
felkiáltott: .Jaj megszúrtak!" és összeesett A A győri kir. tábla a szombathelyi kir. törvény következő sorrendben tartják meg az ujonczozást:
' Muraszombaton : május 4, 5, 6, 7, 8-án ;
gyanú rögtön Molnár József ujmihályfai lakosra szék íteletét helybenhagyta, Stieder védője sem
Szentgotthárdon : május 11,12. 13, 14, 15, 16-án;
eset, ki is a dolgot észrevevén — nehogy a többi miségi panaszt jelentett he.
Körmenden. május 18, 19, 20, 21, 22-én; Nélegények kézre vegyék, — onnént megszökött.
— Pályázat. A pápai állami tanítóképző- metujváron: május 24, 25, 26, 27, 28, 29-én;
A csendőrség a.dologról értesült, a nyomo intézet első osztályába az 1903/4. iskolai évre a Vasváron: május 31., június 1, 2, 3, 4, 5, 6-án;
zást megindította és a terheltet feljelentette a nagyin vallás- és közoktatásügyi m. kir minisz Sárváron : június 8,9,10,11.12-én; Kisczellben:
ter urnák 10996. sz. a. kelt rendelete szerint 40 június 14, 15, 16, 17, 18, 19-én; Kőszeg város
bíróságnál.
ban: május 25-én; a kőszegi járásban: május
— A vándorló boszuja. Szokolics István növendéket veszünk fel
26, 27, 28-án ; a szombathelyi járásban : május
A kedvezmények a következők :
csurgói illetőségű kazáukovács hosszabb időn át
Ingyenes bennlakást és ellátást kap 19 80, 31-én, június 1. 2, 3, 4-én; Szombathelyen:
munkanélküí csavargott. Legutóbb Bobáti kére
június 5, 6-án; Felsőeőrön: június 8, 9, 10, 11,
getett., minthogy itt alamizsnát nem igen kapott, növendék.
Féldijas bennlakást és ellátást kap 9 növ. 12, 13. napjain. — Csak aztán meg ne változ
felháborodott és a temetőben Móricz Antal sír
200 korona pénzbeli segítségben részesül tassa ismét — az obstrukczió.
kövét ledöntötte. — A es sidórség a tettest el5 növendék.
— A hernyóirtás egyszerű módja. A her
fegta és a kir. jbiróságnak átadta.
A féldijas növendékek havi 12 koronát
— A Benedek-rend gyásza. A magyaror fizetnek előlegesen az intézeti pénztárba 7 nö nyók kiirtására egy gyakorlati gazda a követ
kező nagyon^ egyszerű és semmi költséget nem
szági szt Benédek-rendeVjmelynek egyik társ- vendék élelmezési dij czimen havi 25 koronát okozó eljárását ajánlja : Mihelyt a fákon hernyó
háza Kis-Czellhen van, nagy gyász érte. A rend fizet. A II., III., IV. osztályba nem vehető fel vagy hernyóíé»zlrek mutatkoznak, azzal a vízzel,
nek tudós tagja, a magyar tanügy és a kath. senki sem, mert ez osztályok létszáma már most melyet a mosásnál kiöntenek, vagyis lúgos
is 47—50.
szappanvizzel kell megnedvesítenünk. E végből
irodalom lelkes veterán munkása: Füssy Tamás 78
Az első osztályba oly folyamodók vétetnek egy botnak vagy rúdnak végére szivacsot vagy
éves korában Z.-A pátiban kedden meghalt Füssyt fel, akik : a) ép testüek és egészségesek; b) 14-ik rongyot kell kötnünk, melyet" a szappanosvizzel
nemrég jelölték a hakonybéli apátságra, miután életévöket betöltötték, de 18 évesnél nem idő telt dézsába mártunk s ekképen vele bevizezzük
a benedekrendi apátságok történetének megírá sebbek ; c) a felső népiskolát, a polgári iskola azokat a helyeket, - melyekben hernyók vagy
a gimnázium vagy reáliskola négy alsó osztályát hernyófészkek jelentkeznek. Ezáltal ezek el
sához egy hatalmas kötettel járult
sikerrel elvégezték.
pusztulnak, annélkül, hogy valami költségünkbe
— A férj keserve. Megírtuk nemrég lapunk
került volna. A próba nem nehéz, minden
A folyamodás módja:
ban, hogy G.. János kocsi-i kisbirtokos felesége
A ki a mi tanítóképző-intézetünk első osz gazda könn en megteheti azt a kertjében és
másodízben szökött meg cselédjükkel és a leg tályába akar jutni, az: a) folyamodványt ír a meggyőződhetik arról, mennyiben áU csakugyan
utóbbi szökésük alkalmával vitte férje urának vallás- és. közoktatásügyi miniszterhez s ellátja
felhozott tapasztalat.
600 frtját is — és elvitorláztak a messze Ame azt egy koronás bélyeggel; b) a folyamodvány
rikába. A kirepült hevesvérű menyecske a mult hoz csatolja eredeti születési bizonyítványát
— A nők azok, kiknek feladata gondos
héten szerencsés megérkezésükről értesítette le (keresztlevelét) vagy ennek közjegyzőileg hite kodni, hogy a háztartáshoz tartozó dolgok ne.
vélben, itthol maradt férjét és a többek között lesített másolatát; c) mellékeli negyedik osz hiányozzanak. Egy felette fontos czikk, —
azt irta neki, hogy küldjön utána 500 frtot még, tályú bizonyítványát; aki a folyó iskolai évben melynek megszerzését . sokoldalú alkalmazható
akkor ó, a menyecske, ezúttal párja nélkül,- végzi a IV. osztályt, az a 111. osztályú bizonyít ságánál fogva a rosszullét minden nemében va
egyedül jön haza és hűséges (?) felesége lesz ványt csatolja a folyamodványhoz és az idén a lamint a pipere asztalon egy nő se mulaszsza
ezentúl is, mellette marad, mintahogy az oltár II. évharmadban nyert értesítőjét; d) megvizs el, — a Vértes gyógy sz.-féle Sósborszesz.
nál fogadta — .holtomiglan." Mint halljuk, a gáltatja magát tiszti orvossal, bizonyítványt kér
— N y o m d a i m u n k á k a t , ízléses,
csapodár asszonyt még mindig szerető árván tőle; az orvosi bizonyítványból tűnjék ki az. hogy
maradt férj, hajlandónak mutatkozik a menyecske folyamodó a tanítói pályára alkalmas és hogy csinos kivitelben, versenyképes árakon készít,
kívánságának eleget tenni és utána küldeni az ll-szor sikerrel be van oltva; e) a folyamodó a
általa kért 500 frtot Annyi bizonyos, hogy G. községi elöljáróságtól a szülök vagyoni állapotát; hírlapunk nagyszabású, a modern technika
uram pénzét ezúttal is hiába dobja ki, mert a feltüntető bizonyítványt kér; e bizonyítvány iga minden kelléiével felszerelt nyomdája. Meg
kirepült menyecskének, ha a pénzt megkapja, zolja a családfő polgári állasát és a családta rendeléseket átvesz hírlapunk
kiadóhivatala.
kisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy sem gok számát
Levélbeli megrendelésre
elégséges e czim:
Amerikából Kocsra vitorlázzon haza.
A folyamodó növendék az említett módón
Vöröstnarty'nyomda
Devecser. "•"••"«
Dankó Pista dala'. A nem-ég elhunyt kiállított és felszerelt folyamodványát ¡903. ivi
május
31
ig
beküldi
a
pápai
állami
tanítóképzőországos hiríi. dalköltőnek, Dankó Pistának ép intézet igazgatóságának.
most jelentek meg utolsó szerzeményei .Hattyú
Tájékozásul megjegyzem, hogy a hiányo
Szerkesztői üzenetek.
dalok' czimen. Tartalma : Ragyogj, ragyogj. —
Gyere babám. — Mindhiába könyörögtem, — san felszerelt vagy május 31-én tul érkező fo
Levelezőinket ezúttal ismételten egész tisz
Hogyha a lány elérte a busz esztendőt. — Jaj lyamodványokat nem fogjuk figyelembe venni.
Végül figyelmeztetem azokat a folyamo telettel arra kérjük, legyenek szívesek tudósítá
de nagyon kerülget a szerencse. — Nyáron vá
dókat
akik
most.
végzik
a
IV.
osztályt,
hogy
lyogot vétek. — Szőke kis lány irul, pirul. —
saikkal lapunkat többször felkeresni, mert ellen
Dolmányomon Bárga pityke. — Nem tudok én. bizonyítványaikat július l-ig pontosan küldjék
—. Biró uram adja k i a parancsot — Be ara be Akinek IV. osztályú bizoDyitványa július kező esetben—kénytelenek leszünk az eddig
nyos tulipános. — Azt se tudja ez a világ, — 1-én be nem érkezik, annak ügyét a felvételi kapott tiszteletpéldányokat bevonni. Feltétlenül
Eltörött a dóczi malom. — De szeretnék a ma javaslat összeállításánál nem veszszük figyelembe. számítunk havonkint legalább két tudósításra,
Pápán, 1903 április 11-én.
lomba. — Ez a leány de megjárta. Énekhangra
azt hisszük, ez oly csekély kívánat részünkről,
Láng Mihály, igazgató.
~és zongorára, "ára nettó 4 kor. Megrendelhető:
hogy annak t. levelezőink minden megerőltetés
Schunda V. Józset, udvari szállító, cs. és kir.
— Gazdákat és Iparosokat érdeklő hatá
udvari hangszergyáros, zeneniúkereskedó és kiadó rozatok. A kereskedelemügyi minisztérium ren nélkül megfelelhetnek.
Budapest, TV., Hagyar-utcza 18.
delete szerint szatócsok és vegyeskereskedők
— Hölgytársaságban miről is lehetne más kész czipőket és csizmát nem árulhatnak. A
ról szó, mint a legújabb divatú ruhákról, kala nevezettek a czipész- és csizmadiaipar körébe B r J ^ B i r a B B E f l B r ^ B B Í ^ B B E T l
pokról és ehez haqouló dolgokról. A napokban tartozó iparczikkek közül csak azokat van jogo
egy hölgytarsaságban nagy feltűnést keltett a
társaság egyik tagjának rendkívüli elegáns, jó sítva árusítani, mint pl a fény máz. kefék stb. a
szabású glaeé keztyüje 3 nem győzték bámulni gazdálkodás és háztartás körttl használatosak. A
annak finomságát s elegáns, sikkes kiállítását A minisztertanács szerint a munkaviszony fölbon
hölgytársaság tagjainak egyhangú véleménye az tása következtében fölmerült vitás kérdés elin
Vath Mersén a M ó g e r István-féle
volt, hogy a keztyűket annak tulajdonosa, egye
h á z , melyen van 2 szoba, egy konyha,
nest Parisból hozatta. Az illető hölgy azonban tézése elsősorban az iparhatóság elé tartozik,
nagy meglepetésre kijelentette, hogy ó egyéb ennek elkerülésével a bíróság döntésére nem egy pincze, egy kamra és egy istálló 2
divatczikkein kívül, keztyüit is helyben, Rózsa lehet az ügyeket bizni, — Borkósav, szaliczil- hold belsőséggel 4 - 5 évre azonnal b é r b e 
Sándor divatkereskedőnél szokja vásárolni.
•
savnak stb. borkezelésre alkalmas anyagok a d a n d ó . * "
Bérbevevőknek bővebb felvilágosítást
— Miniszteri kiküldött a varmegyében. gyanánt való hirdetése kihágást képez. Bérkocsi
A közigazgatási bizottság ülésén dr. Mez ír adsz ky üzletben alkalmazott kocsisok napszámosoknak ad a tulajdonos: M Ó G E R JÓZSEF, Ke1—8
Kálmán főorvos bejelentette, hogy a vármegye tekintendők és I . 0. adóval rovandók meg. A menés-Hogy ész.
trachoma ügyéről közvetlen adatokat szerzendó, mosónők számlát bélyegmentesek a közigazgatási
e hó 22-én miniszteri kiküldött érkezik a vár bíróság döntése szerint. Az ipari kihágás ügyé
megyébe.
ben benyújtott felébbezés bélyegmentes.
.»••»»>•-'— - j * * . ' " - ' 1

Bérbeadó ház és föld.

KisCzell, 1903.

KIS-CZELL és VIDÉKE
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A helybeli és vidéki hölgyközönség és
egyáltalán mindazok, akik bevásárlá
saiknál súlyt fektetnek szolid á r u c i k 
kekre és szeretik a dus választékot, azok
mindesetre jól teszik, ha szükségletük
fedezése előtt megtekintik

Német Márkus
uri-

és női-divatáru kereskedő raktárát

Sis-Czellben,
hol

a közelgő

tavaszi

idényre a l e g ú j a b b

és nyári

divatú

nói rnha-kelmék
valamint

Dói roha-disiek
versenyképes m é r s é k e l t árakon
óriási választékban találhatók.
Uri d i v a t - c z i k k e k b ö l ;"
nagy választék.
Kalapok é s n y a k k e n d ő k
a legújabb divat szerint.

Vasárnap, április 19.

Szálloda-átvétel.

Bérbeadó lakás.

Tisztelettel van szerencsém Kis-Czell
város és'vidéke 11. é. • közönségét értesí
teni, hogy Kis-Czellben. a már évek óta
KIS-CZELLBEN, a Mt-steri-uczában
fenuálió -8. a modern kor követelményei a z o n n a l bérbeadó egy lakóház, mely 2
nek megfelelóleg berendezett
"
szoba, konyha, kamra, padlásból és egyéb
.Hungária-szállodát
f. évi márczius hó 15-től kezdve bérbe hozzátartozó melléképületekből áll.
vettem és azt saját nevem alatt vezetem.
Főtörekvésem, hogy a n. é. közön
ség igényeit minden tekintetben kielé
gítsem.
Nagy súlyt fektetek konyhámra, nem
különben kitűnt italokra. Szobák mérsékelt
áron számittatnak.
Szives tudomásul hozom, még hegy a
szállodába kocsikkal is belehet szállani.
A n. é. közönség szives támogatását
kéri mély tisztelettel:
S E P E R LAJOS,
„ Hungária" -szállodás.

Bérbevenni

szándékozók forduljanak:

W e i s s K á l m á n úrhoz Kis-Czell. (1—3)

Trágya-eladás!
Eladó 60 szekér jó istálló-trágya.
Venni szándékozóknak bővebb felvilágo
sítást ad :

Bálira.t Zst^ráuxa.
1—4

»Sas*-szálIodás,

Kis-Czell.

vont aczélcsővel

atTérfl- öltöra.3Tői:

amerikai öbnagys. 22" (Flóbert
6-/ ) golyoztóltényre, 3 5 - 6 0
méterre pontosan belőve.
Ara 18 korona.

teljes elkészítése elválaltatik. Férfi
ruha szövetekből finom minőség
ben, dús választék áll rendelkezésre.
4-4

m

100 drb. hozzá
való éles
tol tény-K 3.—
A fegyver egész
hossza 87 cm.

8-lövetü ismétlőpisztoly
1

8**

I
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T
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Faragó-gazdának

vagy botos ispánnak ajánlkozik
egy szakképzett, fiatal életerős
34 éves, nős, családos kisbirtokos
gazda, ki a gazdasági teendők
minden ágában jártas. Szives mege
kereséseket S. S. czimen továbbit
e lapok kiadóhivatala.
4—5

(SZ'O.clutorala.d.ax)
8 mm. öbnagySágban, kassettával és tisztító
szerekkel ára 52 korona.

tetes - V
Utazásra, úgymint
10 drb. hozzá való
élet töltény K. I 20

házban is, a legjobb
önvédelmi fegyver.

Mnden rendelés jótállás é s utánvétel
eszközöltetik.

Seifert
-

József

. es. és kir. udvari szállító
Pozsony. Halászkapn-ntcza 4.

mellett

Ezüst-pisztoly
lövésre használható, nagy dur
ranással, úgyszintén óralánczfQggeléknek is. — Ára darabja
24 drb. tölténynyel K. 280.
100 drb. hozzávaló töltény
K. 1*0.

MEGVAN?
ezzel kezdte sok beteg, a k.l a Vértes féle Sósborszesz (FereuczIgaz-e, hogy drágább a Vértes-féle Sósborszcsz a másénál f— Leg
pálinkát) száz meg százféle nyavalya ellen használta és a használat alább ugy mondja egyik-másik elárusító, a kinek az állítólag olcsóbb
által megszabadult a bajától. Annyi köszönő levelet hozott és hoz mégportékánál nagyobb a haszna és ezért a közönséget rábeszéli, hogy azt a
mindennap a posta — úrtól, paraszttól — hazánk minden részéből, ugy rossz portékáját vegye. Pedig hát ez sem igaz Tudja a magyar embei,
mint a külföld legtávolyibb országaiból — hogy egy könyvesház tele hogy olcsó húsnak híg a leve és hogy a hatásos czéljának megfelelő szer
lenne vele, ha mind lenyomatnánk, 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 fajtáknál, mert daczára annak, hogy az üvege kisebb,
postán ingyen küldünk be, s amely füzetke egyszersmind bőven leírja, a Vértes-féle Sósborszesz sokkal hosszabb ideig tart, mert erősebb és igy
mely alkalommal és hogyan lehet a Sósborszeszt használni.
abból sokkot kevesebb kell, mint más ajtából. Bedőrzsölésre például a töb
biből egy evőkanálnyi kell, a Vértes-féle Sósborszeszből ele
A Vértes-féle Sósborszcsz, különleges készítési módjánál
gendő egy kávéskanálnyi; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell
fogva, a legjobb sikerrel használtatik, mint fájdalomcsillapító
a Vértes-féle Sósborszeszből, más fajtáoól legalább három
bedörzsölés, illetőleg borogatás: köszvény, csús, meghűlés, nyi'
szor
annyi. Azért egy üveg Vértes féie Sósborszcsz, a cseké
támlás, szurát, szaggatás ellen, fejfájás, bénulás, ficzainodás,
lyebb mennyiség daczára, a sokkal nagyobb ereje és hatása foly
gyutladés, daganatok, mell- és torokbántalmák ellep. Levélhordó,
tán, sokkal tovább tart, mint más fajtájú, vele egy áru, nagyobb
katona, kerékpáros, vadász meg minden járó-kelő ember elfá
üveg is, Így mégis olcsóbb .<nás fajtánál, minden tekintetben.
radt tagjaiba uj erőt önt. — Mint kitűnő, kellemes, pipereezihh
a legjobb szolgálatot teszi á fejbir erősítésére elpusztítja a
Kicsibe kimérve a Vértes-féle Sósborszeszt sehol sem lehet
hajhullást okozó korpát; j ó a száj ápolására- mert ha 5—10
kapni, hanem csak 30 filléres, egy és két koronás eredeti üve
cseppet teszünk egy pohár vizbe, kellemes, fölfrissítő, a szájat
gekben. — Ezek csak akkor valódiak, ha a mellékelve lcnyomés fogat tisztító szájvizünk van.
tatatott parasstvédjegy és .Vértes* sor rajtok és a skatulyákon
látható. — Vértea-féle Sósborszesz egyike azon ritka magyar
BelsSleg a Vértes-féle Sósborszesz nagyon használ gyomorkülönlegességeknek, amelyet nemcsak itthon, hanem külföldön
görcs, hasmenés, rosszullét fejfájás ellen, mint kellemes űditő ital
mindenütt keresnek, megbecsülnek és nem régiben megint
stb. Különös Istenáldása arra felé, ahol nincsen j ó ivóvíz, mint
p. o. az Alföldön. — mert ha pár cseppet a vizbe öntünk,
Ostende-, Ráma-, Paris- és London-ban
megöli a sok káros haczillust és ezáltal az élvezhetien, egész
az ottani kiállításon tlsS dijakkal: díszoklevéllel, diszkcrcszttcl
ségtelen vizet ártalmatlanná és ihatóvá teszi.
Védj,
és arany-éremmel lett kitüntetve. — 1 egyszerű üveg VértcsÁltalában véve a Vértes-féle Sósborszcsz majdnem minden bajnál
fele Sósborszesz kimerítő használati utasítással együtt 1 kor.; 1 dupla
használható első segítségül. Belsőleg egy néhány csepp veendő ezukorra
üveg 2'/,-szer annyi tartalommal mint egy egyszerű 2 kor.; 1 próbavagy vizre, külsőleg pedig egyszerűen bedörzsöljük, hogy a baj elmúljék.
Uvccske 30 fill. Kapható a gyógyszertárakban és fűszerkereskedésekben,
Nem csoda tehát hogy az, aki ezen legkitűnőbb, legmegbízhatóbb
Kis-Czellben Nagy Gyula ár kereskedésében, Jánosházán: Fogy. Szövetke
és mindenre jé házi szert csak egyszer is használta, teljes meggyőzó- zetnél, általában ott, hol plakátok* fenü védjegygyei láthatók éa közvetlen .déssel vallja;
VÉRTES L. Sas-gyógy*!. Lúgoson.
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VértM-léle Sósborszesz kell nekem
es semmi m á t I
Nyomatott a kiadótulajdonos .Vorösmarty'-köuyvnyomda és hírlapkiadó vállalat gyorssajtóján Devecserbcn. 1903.

