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levelek figyelembe nem vétetnek. 

Bérharcz mindenfelé. 
A munka és díjazása közti arány 

örökös ingadozása, az élelmiszerek foly
tonos drágulása és a megélhetési viszo
nyoknak egyre növekedő megnehezítése, 
másrészt pedig a verseny rendkiviili el
harapódzása,* a kívánalmaknak fokozása: 
ezek azok az okok, melyek a munkaadók 
és munkások közti jó viszonyt tartóssá1 

gában zavarjak. 

A munkaadó a mostani viszonyok 
közt kénytelen minden irányban taka
rékoskodni, különösen pedig törekednie 
kednie keli gyártmányait oly olcsón és 
a mellett megfelelően előállítani, hogy a 
koukureneziával lépést tarthasson. Bár 
mennyire is ítéljük el a tőke hatalmat 
és a nyomában járd- gazdasági félszegsé-
geket, nem lehet tagadni, hogy a munka
adó helyzete is módfelett meg yau nehe^ 
zitve és soha meg nem szűnő gondok 
gyötrik. A gyártmányok olcsó és meg
felelő előállítását első sorban a nyers
anyag drágasága akadályozza. A munka
adó, legyen akár nagy-, akár kisiparos, 
csak a munkás bérének terhére eszközöl-
i i i 

heti megtakarításait. 
És ez a- baj legelszomorítóbb oldala, 

Mert a szegény munkás épp ugy, sőt 
aránylag meg sokkal tukább sínyli meg 
az általános drágaság okozta meg szorí
tásokat és nélkülözéseket, mint mások. 
Igy aztán nem lehet csodálni, ha kétség
beesésében, ínségében az utolsó vala
melyes kilátással kecsegtető mentőeszköz
höz : a sztrájkhoz folyamodik. 

Senkise Jiigyje, hogy a munkások 
kapzsiságból, könnyelműen határozzák el 
magukat a hérharezra, mert az ilyen 
harcziiak kimenetele . a. túlnyomóan leg
több esétbeu legalább is kétséges és ha 
kudurezot vallanak, az a veszély fenye
geti a munkást, hogy kenyérkereset nél 
kül marad és eképpeuföiimagát és hozzá
tartozóit a legnagyobb nyomorba sodorja, 

Nagy okoknak kell tehát lenni, 
{melyek a munkást sztrájkra késztetik 
Tényleg csak akkor kezdi üteg a sztráj 
kot, amikor már más kibúvót nem talál, 
mely a félig-meddig megfelelő megélhetés
hez erezetné. 

Amennyiben a sztrájkok csak egyes 
szakmákban lépnek föl, még nem a leg-

1 Mik.fr 
Fővárosi képek. 

— Irta: B—r D—i. — 

Az aszfalton. 
Nézzétek meg az utczák fejedelmét. Meg

görbült hattal halad az aszfalton. Kifogástalan 
öltözékben vannak ̂ gyenge tagjai, elegáns raglan 
kabátja elfeledteti velünk, hogy domború férfi 
vall is van a világon. Sétapálczájával egyforma, 
de sikkes mozdulatokat végez, s arasztnyi gallér 
tartja előre nyakát. Járása 1 Arről maga is 
mondta már, hogy sokan próbáltak utánozni. 

Ilyen 6. Tudja, hogy minden szem rá van 
irányozva, hogy kiáühatja külsője bátran e tekin
tetet: s e tudat mint önérzet, ott ül az arczáo. 

Ismer mindenkit. A mindenki alatt értve 
természetesen az olyan embereket, kiknek több-
kevesebb pénzük van. 

Itt jön egy barátja. Megszólítja: 
— Ah, szervusz öregem I 
— Szervusz. 
— Van egy czigarcttád 1 
Hogyne volna ! Tudja 6, ki mennyit ér. 

Azután bemegy a kávéházba, megfizetteti asztal-
társával a cacoóját és szemlét tart kifelé az 
ablakon. 

Most mozog arra a legnagyobb emberára
dat, A belváros ontja fiatal, öreg, férfi- és nő-
munkásait a sétáló közönség között. Jo látvány 
a tömeg, nyüzsgése szórakoztatja az idegeket. 
Azonban ó szórakozik, hanem szemeivel seré
nyen keres valakit. 

— Izgató kis jelenség, — magyarázza ba
rátjának — már napok óta figyelemmel kisérem. 
Micsoda mell, micsoda test az barátom 1 S már 
mosolyog a kicsike. 

És sietve öltözik, mert meglátta már a varró-
leányt, aki ártatlan derült arczoskajaval még 
ugyanolyannak látja a világot is. Megvárja, mig 
brfordut a lányka a legközelebbi sötét utcziba. 
és melléje kerül bizalomra gerjesztő mosolyával. 

— Jó estét kicsikém! Nézze, maga már 
olyan régóta tetszik nekem, szeretném magács
kát racgösmérni. Furcsa dolog ugyan valakit 
megszólítani az utczán, node tegyen kivételt . . . 
engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nagy Béla 
v á g y o k . . . v 

Addig erőszakoskodik, mig szóvirágjainak 
az illata elaltatja a leányt, s feleletet ad. Hisz 
ez nagyon kedves úriember, aki maga is elítéli 
a saját eljárását, de épen ez mutatja, hogy 
mennyire érdeklődik ő iránta. Nem beszél olya
nokat, amin szégyenből kellene pirulnia, elmondja, 
hogy eleven, tüzes vére, korán kifejlődött önér
zete" nem tür'ék az iskola nyűgét, privát vagyo-

Inából él, de azért komoly tanulmányokkal is 

veszélyesebbek. Mert ha az illető muuka-
sok csakugyan helyzetűk javítását érik 
el vele, akkor az illető szakma a többi 
szakma és a közösség rovására több jö
vedelemre .tesz szert, természetes lévén, 
hogy a munkaadó nem a saját zsebéből 
fedezi a munkabértöbbletet, hanem a 
fogyasztón szedi be. 

Megrendíthető közgazdasági válságot 
okozhat azonbn.i az általános sztrájk, 
amint) most Hollandiában fenyeget; mert 
ha az egész munkásosztály, hivatkozva 
emberi jogaira, megfeszített munkájáért 
illóbb díjazást követel, ez szükségszerüleg 
kihat az összes gazdasági ágakra és az 
illető ország egész gazdasági életét.ve
szélyeztetheti. 

Bár a munkások követeléseinek jo
gosultságában kételkedni nem lehet, sót 
azt minden méltányosan gondolkodó em
bernek , el kell ismerni, mégis be kell 
látni, hogy a munkás helyzetének kény
szereszközökkel kivívott javítása nem-
lehet a kérdés természetes megoldása. 
Nemcsak azért nem, mert a javitas'aráuya 
a különféle szakmákhoz mérten nem lehet 
igazságos, hanem főleg azért sem, -mert 

foglalkozik." Mi sem érdekli annyira, mint a 
lélek maga, az Isten legnemesebb teremtménye. 

— És — szónokol a lánynak, — Imámba 
belefoglalom azt a szokatlan dolgot . . . 

— ö n szokott imádkozni ? 
— Mért van igy meglepődve ? Mért ne 

imádkozzam P Hisz az imádkozás a logika taná
csára történik 1 De félbeszakított magácska. Azt 
akartam mondani, hogy imámba foglalom azt a 
szokatlan óhajtást, hogy a saját lelkemen kivül 
tökéletesen, valamikor egy ártatlan- női lelket is 
megismerhessek, mert csak ez lehet a legnagyobb 
földi boldogság. S hogy egy női lélek ilyen 
tisztán álhasson előttünk, ahhoz annak a nőnek 
feltétlen őszintesége kívánkozik. 

5 ön még nem talált ilyen nőre? — 
Kérdi félénken a lány. 

— Nem édesem. Tudja, a fensőbb körök
ben forgok, s ott a nők hozzászokva a hódolat
hoz, megalázkodás! követelnék és fensőbbségét 
éreztetnek.' Furcsa dolog ugy-e ? Mikor a nőt 
minden tekintetben tökéletlenebbnek teremtette 
az Isten a férfinél, s a férfi hivatott az uralko
dásra. Tudna maga őszinte lenni ? 

— Én mindig őszinte vagyok. * 
Bizony őszinte vagy kis leány. Jobban, 

mint kellene. A csábitódnak megmutatod ar-
ezodon, hogy ilyen szavakat sohasem hallottál. 
Mutatod a hatást rajtad, azért mondja, hogy- ne 

Napernyők remek kivitelben, óriási választékban, 
fcörkóztyiik, kalapok legjobbak szerezhetők meg 

Rózsa Sándor. 
IZis-Czell, Fő-tér. 
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az ily rohamosan elért eredmények min
den rendszert nélkülöznek és igy tartósak 

~BB lehetnek. ~" ~ 
.Minthogy azonban a .gazdasági meg

rázkódtatás az általános sztrájk esetén 
múlhatatlanul bekövetkezik és a követ
kezményei még a távolabb jövőben való 
fejlődést is hátrányosan befolyásolják: 
az intéző köröknek oda kellene hatniok, 
hogy a sztrájk eshetősége minél kisebb 
valószínűségre tapasztassék. 

A lehetőség határain belül meg kell 
kísérelni mindent, amivel a munkás nyo
masztó helyzetén enyhíthetünk. Ne gon
doljuk, hogy a béremelés az egyedüli 
eszköz, melylyel ezt elérhetjük. A vezető 
férfiak, a társadalom számos más eszköz
zel rendelkeznek, mikkel azt az éles ellen
tétet, mely a munka és bére közt mutat
kozik, mérsékelni lehet. 

Ezekre az eszközökre azonban idején 
kell gondolni és azokat már akkor a 
gyakorlatban alkalmazni, amikor á később 
le nem csillapítható baj még nem ütötte 
fel fejét. " 

Az eső utáni köpenyegnek hasznát 
nem vehetjük és nevetséges a köpenyt 
csak akkor fölvenni, ha mar bőrig áztunk. 

A vidéki takarékpénztárak reformja. 
A vidéki takarékpénztárak .központi 

szervezkedése mindinkább közeledik a meg
valósulás felé. 

Az első reformmozgalom ez, mely nem 
támaszkodik az állam gyámkodó gondosko 
dására, hanem saját erőből igyekszik a.lé
tező állapotok javítására, oly berendezéssel, 
mely czélja egyenesen az állami beavatko 
zás elkerülésé. 

S már csak azért is üdvözöljük., ejrfc. 
formot, mert alapjából kicsillan a gazdasági 
élet terén is az önálló és szabad fejlődés 
ideálja. 

A mozgalom czélja a takarékpénztári 
intézmények kifejlesztése, az iránta való 
bizalom megszilárdltáM7~"fötözasa~ á köz
ponti szervezkedés által. A szervezkedésre 
nézve azonban eddige lé" eltérők a vélemé 
nyek. Az egyik irány hívői központi pénz
intézet létesítését tartják feltétlenül szüksé 
gesnek, míg ellenben a másik párt hivői 
ezt szükségtelenek, sőt teljesen czéltalannak 
tartják és a szervezkedést egyesületi alapon 
nyugvó kötelék alapján akarják keresztül 
vinni. . 

Az előbbi irány hivői, a legutóbbi 
tanácskozás alkalmával, Németországra hi 
vatkoztak, ahol a kérdést szintén központi 
pénzintézet segélyével akarják megoldani. 
Mi azonban és veunk együtt mindenki, 
aki a dolgot alapjában vizsgálja meg, a 
a másik irányhoz csatlakozunk; mert azo
kat á czélokat, melyeknek megvalósítása 
végett a takarékpénztáraknak szövetkezniük 
kell, pénzintézet megalapítása utján meg
valósítani nem lehet, 

Ezeket - a czélokat csakis egyesületi 
alapon álló, a pénzkereseti czélt teljesen 
nélkülöző kötelék valósithatja meg. Mert 
amire tulajdonképpen szükség van, az nem 
nj pénzforrás megnyitásában, hanem a 
takarékpénztárak érdekeinek megvédéséből 
a takarékpénztári intézmény megjavítása 
ból áll. 

Erre pedig csakis az egyesületi intéz 
mény az alkalmas szervezet. Ez a kötelék 
a - takarékpénztárakat érdeklő ügyekben 
tanácsot, szakvéleményt adhat a kormány
nak, a hatóságnak, az intézetnek. 

Figyelemmel kísérheti a törvényhozás 
előkészítéseit, megfigyelheti a törvények 
végrehajtását, a betétszerkéztés körül elő 
lordulható hiányokat, a hatóságoknak a 
takarékpénztárakat érdeklő intézkedéseit. 

Ügyet vethet továbbá a hasonló kül 
földi mozgalmakra, törekvésekre. A fen 
forgó kérdéseket, melyek a takarékpénztá 
rakat érdeklik, megvitatja, szakközlönyt 

létesíthet, a gyűléseken tartandó előadások
kal, pályadijak kitűzésével buzditólag hathat 
és "tudományos alapon tovább fejlesztené a 
takarékpénztári intézményt. 

Behozhatja az ügykezelésnek, mérleg
készítésnek, a könyvelésnek egységes be
rendezését. Meghonosíthatja azoknak az 
intézeteknek, melyek kívánják, időközönkínt 
való revízióját, mely feleslegessé tenné az 
állam gyámkodó beavatkozását és megszi
lárdítaná a közönség bizalmát. 

Ezáltal nemcsak az intézet vagyon-
birtokosságát, ügykezelésének egyöntetű 
rendességét teremtenék meg, hanem meg
szereznék a tapasztalt revizorok tanácsát, 
szakvéleményét. . 

Az egyesület kiterjesztheti gondosko
dását a hivatalnokok és családjaik anyagi 
érdekinek megvédésére, nyugdíj vagy segé
lyező Ugy rendezésével. Emellett alkalmas 
szervezet a takarékossági szellem ápolására 
és fejlesztésére ís, Válságoknak, egyes ta
karékpénztárak nélküli megrohanásának 
megszüntetésére legalkalmasabb az egyesü
leti kötelék. 

Ez az együttműködés minden irányban 
megteremtené áldásos eredményét, bizal
mat ébresztene a takarékpénztárak iránt és 
feleslegessé tenné az állam beavatkozását; 
belenyúlna az egyes intézetek-autonómi
ájába, anélkül, hogy a takarékpénztárak 
önállóságát megsértené. 

Kívánjuk tehát, hogy a lelkesedés 
lángja ne hamvadjon el egyhamar és hogy 
a kötelék mielőbb kezdje meg működését, 
ugy a takarékpénztári ügy fellendítése, 
mint közgazdaságunk érdekében. 

menjetek még haza, sétáljatok még a szomszéd 
utczában. -* 

— Látja kedvesem, én már nem vagyok 
egészen fiatal, — szövi tovább a hálót az aszfalt
betyár, — és a nő, a szerelem, mégis nagy 
helyet foglal el a fejemben. Mert én csak olyan 
nőt tudnék elvenni, aki engem nagyon, de na
gyon szeret. Ezt a szeretet, bárki lenne az a 
no, sohasem szalasztanám el és nagyon hely te* 
lenül cselekszik az a férfi, ki .azt a saját érde
kében meg nem becsüli. 

£ sok szép dolog, több már a kis varró-
leánynak annak amennyit rendben tudna-tartani 
fejében, és mikor karjába karol s ellenkezni 
próbál, a komoly férfihang elveszi az erejét: 

— Maga akarja jobban tudni kicsikém, 
hogy mi illik, mi nem illik? 

Azután kart karba öltve haladnak szorosan 
egymás mellett A lányka zavaros gondolatok
kal, amelyek egy raglan kabátba bujt igen töké
letes férfi, kürul forognak, a férfi pedig a gyenge 
kart magához szorítva, felgerjedt élvezet-vágy-
gyal, mint mikor az eb, orra fölött lát egy jó 
falatot 

A szerelem vak. S ha nem volná] vak, 
kis varróleány, akkor sem neveznénk megmagya
rázhatatlannak, hogy beleszerettél e kísérődbe. 
Mert jpi kifogásolni valót találhattál volna rajta P 
Uri ember s gazdag, mert — mint mondta — 
fensóbb körökben jár, és vagyoniból él. 

Azt mondják, — gondola^ magadban, — 

hogy a mai fiatal emberek, nagyon romlottak. 
A te kísérőd, hogyan lehetne romlott, mikor 
imádkozni szokott, és^ezt olyan természetesnek 
találja, hogy csak álig" érthetően jegyezte meg, 
pedig más talán ezzel dicsekednék. S lám nem 
fényes ruhát, származást és pénzt szeret, hanei 
a lelket szereti, ami ha ártatlan, őszinte és sze
relmes, akkor fölér minden fénynyel, minden 
származással. Ő is ártatlan, őszinte és szerelmes. 

Vájjon megTudjíe ~ ezt az 5 Bélája, vagy 
alkalomadtán meg meri-e neki mondani, hogy 
mennyire szereti ? Ebbe a gondolatba belekábul 
a kis madár-agyvcló, s c kábulás olyan jó . 
Félálomban volt az éjjel, félalomban van most 
s ábrándozásai közt megszurkálja az ujjait. Édes 
e tft-szurás is, de még édesebb lesz a mai este. 
amikor találkoznak, 

Az elegáns ifjú pedig ott ül a kéváházban. 
— No, mi történt á kis bakfisoddal tegnap ? 

— kérdezi tőle a barátja, C ^ r 
— Eh semmi, hagyd el, túlságosan nagy 

liba még, 
— Vagy túlságosan kitanult? 
— Dehogy. Olvadozott, hallgatott mellet

tem, s mikor mondtam neki, hogy látogasson 
meg, azt felelte, hogy., először látogassam meg 
én őket: 

— Igen, a papáját, meg a mamáját, akik 
ilyenkorra megjönnek a gyárból. 

Ezen csak van nevetni való. Géza a maga 
papáját és mamáját sem szereti látni. 

— Vármegyei gyűlés. Vasvármegye 
törvényhatósági bizottsága e hó 27-én 
délelőtt 10 órakor tartja évnegyedi ren
des közgyűlését, melyre a meghívókat 
már szétküldötték. A tárgysorozat igén 

— Beszéljünk inkább másról, öregem, 7-
mondja a barátjának. — Csak nem fizettetem ki 
veled ma is cacaomat? Pedig egy fillérem 
sincsen. Nem adhatnál kölcsön pár forintot? 

A könnyelmű, pénzes ember kitől tagad
hatna meg néhány forintot f Géza is adna, ha 
— volna neki. 

A kis varróleány most jön erre. Bizonyo
san valami adősa fizeti meg ideáljának a tarto
zását, — gondolja magában. És épen ilyenkor... 
Géza nem fogja őt észrevenni Mikor egész 
nap c tekintetet várta . . . Szeretné magit ott ' 
az utczán elpityeregnL De "bele kell nyugodni: 
azt ő meg nem tudja, hogy kétszer is el lehetné 
menni az ablak előtt. , 

Másnap oly epedve néz be az ablakon, de 
az ő Bélája csak nem veszi észre, rá néz, de 
nem akarja megismerni. Csak nem fog köszönni 
egy kis -várrdleánynak ? 

S a fájdalmat az utczafejcdelem közönyös 
tekintete nap-nap után, lassanként tolja a szívbe, 
mert az ember olyan nehezen akarja elhinni 
valónak azt, ami nagyon fáj. Mikor letűnik a 
láthatárról az ideát — mert. az aszfaltbetyár 
időközönként más nyilvános helyen üti fel tanyá
ját, — akkor hiszi el a varrólányka is a valót 
És Öregedik. A fájdalom ott hagyja vonását 
fiatal arczán, és sápadt szint fest előbbi derült, 
ártatlan mosoly helyére. Ki törődik vele? 
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bő a ugy látszik, hogy egy nap alatt le 
nem tárgyalható, mert 169 pontot foglal 
magában. Érdekesebb pontok a követ
kezők : 1. Alispáni évnegyedes jelentés. 
2. Az árvaszéki első jegyzői, esetleg meg
üresedő egyéb állások választás utján 
való betöltése. 3. Kis-Czell—Kemenesaljái 
kórház elnökének megválasztása.- 100. 
Nagy- és Krs-Sitke községek kérvénye a ártónt gyászos elhunytát, 
vármelléki körjegyzőséghez csatolása ér- hűlt tetemei Budapestről 
dekében. 117. Stubenwoll Ferencz sárvári 
lakosnak Sárvár nagyközség alakulása 
elleni felebbézése. 

— A városházáról. Kis-Czell' mező
város képviselőtestülete szerdán délelőtti 
ülésében tárgyalta Kis-Czell városháza 
tulajdonjogának kérdését. A városháza 
tulajdonjogát tudvalevőleg a róm. kath. 
hitközség magának vindikálja. A város
háza tulajdonjogának ügyében még 1879. 
évi június hó 21-én,,, vétetett fel egy 
jegyzőkönyv az akkori", képviselőtestület 
gyűléséről, amely gyűlésen a képviselő
testület kimondta határozatikig, hogy a 
városháza a politikai község tulajdona, 
de elismeri szolgalmi jogát a róm. kath 
hitközségnek a -városházában levő róm. 
kath. iskolára és tanitó lakásra-ós~ezt a 
jogát a r. kath. hitközségnek bekeblezés 
által biztosítani óhajtja. A szerdai gyű
lésen Nagy József kir. közjegyző hasonló 
szellemű indítványt tett, mint az 1879. 

- évi képviselőtestület é. mit a képviselő
testület el is fogadott. Már most a rom. 
ka'th. bitközségen a sor nyilatkozni, bele
nyugszik-e a képviselőtestület határoza-
tába, avagy azt megfelebbezni. A szerdán 
délutáni ülésen —Kis-Czell mezőváros és 
Nemes-Dőmőlk község képviselőtestülete 
együttes gyűlése volt E gyűlésen Ne-
mes-Dömülk körjegyzője amaz illetményé
nek megszavazását kérte Kis-Czell tői. mit 
ö, a két község egyesítése folytán illet
ményéből veszíteni fog. Porkoláb Mihály dr 
és többek felszólalása után a n. dőmölki 
körjegyző kérelmét a gyűlés elutasította. 

— A szombathelyi .halálos párbajhoz. A 
tragikus végű szombathelyi Stieder -Ernuszt-
párbaj alkalmával sokat emlegetett ifjabb gróf 

. Festetich boré, gróf Festetich Imrének, a csertői 
majorátus urának fia Görbersdorfban, ahol mell-
betegségére gyógyulást kereset, 33 éves korában 
meghált. Betegeskedése előtt a Radetzky-huszá 
roknál szolgált mint hadnagy. Évek óta gyön
gélkedett már s legutóbb nagyon megrendítette 
lelkét az a tragikus végű párbaj, mely az ő 
váltó-ügyéből kifolyóan történt Stieder Gyöfgy4 b a n T a , a k i o l v raeasze u t a "'dúljon 

szerét. -Szóval törekedni fogunk, hogy a 
tárgyalás minél szcnzácziósabb legyen, s 
hogy minél több salak kerüljön felszínre 
a banda életéből. . 

— Halálozás. Az alábbi gyászjelentést vet
tük : .Alulírottak mély fájdalommal jelentik ugy 
maguk, mint a számos rokonság nevében ár. 
Pollatsek Márk tb megyei főorvos urnák, f. évi 
április 20-án, életének 59-ik évében Budapesten 

A megboldogultnak 
Jánosházára fognak 

izállittntni és ott folyó hó 23-án délután 3" és 
fél órakor az lzr. temetőben örök nyugalomra 
helyeztetni. Jánosháza, 1903'. április hó 21-én. 
Áldás és béke poraira! özv. dr. Pollatsek Márkné 
szül. Bergstein Berta, neje. Dr. Kálmán Béláné 
szül. Pollatsek Adél, Salzberger Józsefné szül. 
Pollatsek Emma, gyermekei Dr. Kálmán Béla, 
Salzberger József, vejei. Kálmán Pistike, Salz
berger Sanyi, Salzberger Etlith, Salzberger An
dor, unokái." . . - '•- • 

— Csődmegszüntetés. Néhai Wendler Ist-
| van kis-czelli lakos hagyatéka ellen a szombat
helyi kir. törvényszék a csődöt vagyon hiánya 
miatt megszüntette. 

Megbüntetett éjjeli ör. A napokban 
kis-czelli főszolgabírói hivatalban X nemes-ma-
gasi 74 éves öreg embert 4 koronára azért bűn 
tetették meg, mert családtagjai helyett a jó öreg 
éjjeli ór szolgálatot teljesített. A megbüntetett 
öreget szörnyen bántotta ez a pénzbírság s iiera 
győzött eléggé panaszkodni ismerőseinek a rajta 
esett sérelmen. Hát bizony szerintünk is, nem 
érdemelte meg az a 74 éves öreg ember ez al
kalommal a reá rótt pénzbírságot. 

— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot 
akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be 
Mauthner Ödön es^és"kir. udvari magkereske
désébőr Budapesten a .Sétatéri" vagya „Margit
szigeti" fümagkeveréket. — Ezeket már 29 éve 
szállítja Mauthner, Budapest és a Margitsziget 
oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei 
részére. 

— Pusztító orkán. A mult pénteken éjjel 
támadt rettenetes orkán járásunk területén igen 
sok kárt okozott. Alig van egy község is, hot a 
pusztító orkán ne dühöngött volna. Házakat dön
tött össze, ház és pajta tetőkét dobott le s rom
bolt mindenfelé kérlelhetlenlil mintha a végitélet 
napja lett volna. Legtöbb kárt okozott a vihar 
az élőfákban. Gyökerestől fordította ki a szép 
erős élőfákat. A Szent Benedek-rend kis-czelli 
kertjében szintén sok kárt okozott a vihar a 
fákban, a szép fenyves csoportokat különösen 
megrongálta, kitörte, alig maradt egy is, melyet 
a pusztító vihar megkímélt volna. 

'—Palesztinába mennek meghalni. Steíner 
Manó, a jánosházai takarékpénztár nyugalmazott 
könyvelője, ki ez idüszerinl SO-ik életévét éli 70 
éves nejével, a jövő hóljajB-. v^gjeg bucsut vesz
nek Ma©Tarorezágtók**e™áfitk Palesztinába, 
hogy hátralevő napjaikat ott éljék le. Az agg 
házaspár Palesztinában akar eltemetkezni. Bizony 
nagy elhatározás kell ahhoz, hogy ily idős kor-

— Polgár Kálmán budapesti óramű vészt értjük, 
(üzlete: VII , Erzsébet-körűt 29. szám) kinek 
egy évtized óta fennálló üzlete országos jó hirre 
tett szert, mert ö az egyedüli órás, aki zsebóráit 
minden helyzetben, Bőt a finomabbakat még 
hideg és melegben is kiregulázza, ami által 
meg a temperámra változásai sincsenek befolyás
sal óráira. A vidéki közönség kényelmére Polgár 
Kálmán a „Műötvös" czim alatt egy képes albu
mot állított össze, ami gondos féukép után ké
szült metszetek!) n mutatja be az immár nagy 
népszerűségnek örvendő és megbízhatónak el-
ösmert Polgár-féle órák és ékszerek ezer számra 
menfi fényképeit. 

Ezen .Műötvös* ezünü szaklap egyébként 
meg azért is méltó az emUtésre, mert a társa
dalom előkelőségeit képező egyénektől számtalan 
elösmerő és hála nyilatkozatokat tartalmaz, 
amelyek egyöntetüleg elosmerik. hogy az az 
öt évi jótállás amit Polgár' Kálmán óráiért vállal, 
nem üres frasis, hanem reális alapon nyugvó 
tény, amiért a czég tényleg meg is felel. 

Bírjuk Polgár Kálmánnak abbeli- igéretét, 
hogy a kiadásában megjelenő „Műötvöst* olvasó
inknak közvetlenül ó hozzá czimzendő felszólli-
tására: ingyen és bérmentve megküldi. 

Kiadó b d i s t ó a s í s n s 
ly i ség , a v á r o s é lénk forgalmú he
lyén kiadó. Hol ? Megmondja a kiadó
hivatal. 

LKZözsra.zda.eá.gr. 
Piaczi gabona árak. 

— 1903. évi április hó 23-án. — 

Az árak korona értékben 50" kilónként értendők. 
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és dr. Ernaszt József szombathelyi ügyvéd kö
zött. Mint ösmeretes, a párbaj ez utóbb halálá
val Végződött. Az elhunyt gróf holttestét Gör-
bersdorf bői Szepes-Remetére szállítják s a családi 
sirboltben helyezik örök nyugalomra, 

— A Zollner ügyhöz. A jánosházai 
ismert közkereseti társaság : Zollner Fe
rencz (táti), Reisinger (Piócza) Dalfl és a 
kis pislogó Hay Berele által lapunk felelős 
szerkesztője ellen indított sajtó per hal' 
Istenek végre közeledik a befejezéshez. 
A győri kir. törvényszék vádtanácsa ápr. 
hó 3-án tartott vádtanács ülésében, vád 
alá helyezte e lapok volt helyettes szer
kesztőjét is Kálmán Pált, s egyúttal e sajtó-! 
pert, a győri esküdfbirósághoz átteni el-' 
rendelte, Igy e sajtóperben a tárgyalás 
valószínű május hóban fog megtartatnií 
Mi a "törvényszék vád alá helyezését nem 
fogjuk megfelebbezni, hogy a tárgyalás 
mentől hamarább megtartható legyen. — 
Amint a tárgyalás napjára az idézést meg
kapjuk, nyomban bejelentjük bizonyító 
tanúinkat, kiknek beidézését fogjuk kérni. 
A bizonyító tanukon kívül egy néhány 
olyan tanút is fogunk a tárgyalásra ma
gunkkal vinni, akikkel Zollnerék már 
.operáltak- és akik majd bőven fogják 
ismertetni Zollnerék gyönyörűséges mód-

5 » • 

— Az Ügyvédi kamarából. A szombathelyi 
ügyvédi kamara Bejczy Ödön szombathelyi ügy
védet, az ügyvédek névjegyzékéből önkéntes le
mondása folytán törölte. 

— Uj mészárszék. Krausz Mihály mészár
széke, a „Bárány'-vendéglóhen a napokban meg
nyílt. Alkalmunk volt e mészárszék berendezé
sét megtekinteni, bekell vallanunk, hogy annak 
berendezése meglepett berniünket. Krausz Mihály 
ur mészárszéke bátran beillenék a fővárosba, oly 
elegánsan, ízlésesen és csinosan Vau berendezve, 
amilyen berendezés csakis fővárosi mészárszé
kekben található. 

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a lapunk 
mai számában megjelent Bihari Ede hirdetésére. 

— A fogyasztó közönség egyetlen alkalom
mal sincs annyira az eladó lelkiösmmeretességé-
nek kiszolgáltatva mint amidőn árát vagy ékszert 
vásárol. Ezen czíkknél a legkevesebben tudjak 
azt megállapítani, váljon elsőrendű tartós óra 
szerkezetet avagy hibátlan kövü ékszert kap
tak-e ? Es ezért teljes mértékben méltányolható 
a vevőközönség tétovázása amidőn ünnepi aján
dékul avagy egyébb alkalomra Arát, vagy ékszer 
félét akar vásárolni. Sajnos, hogy sok reklám
mal dolgozó némely esetben nem is szakember 
kezében levő üzlet nem azt nézi, hogy vevőjét 
lelkiösmeretesen kiszolgálja, hanem, hogy kétes 
értékű holmiján minél nagyobb haszonnal adjon 
tul. — Ily körülmények között őszinte örömünkre 
szolgál, ha ezúttal egy általánosan elösmert 
szolid órásra terelhetjük t olvasóink figyelmét. 

Mészárszék megnyitás. 
Van szerencséin szives tudomásul 

adni, hogy atyáin Krausz Bernát, mészá
ros mesternek, Kis-Czellben 40 év óta 
fennálló mészáros-üzletét meg és átvettem 
és azt ezentúl saját nevem alatt vezetem 
tovább. 

Egyúttal szives tudomásul hozom, 
hogy mészárszékemet, a „Bárány"-ven-
déglő épületében általam teljesen újonnan, 
a modern kor követelményeinek megfe-
lelöleg berendezett helyiségbe helyeztem 
át s azt a mai nappal megnyitottam. Mé
szárszékemben állandóan csakis h ízot t 
marha kerül ki vágásra, úgyszintén 
egész éven át naponkint friss b o r j ú h ú s t 
és az év változó szakai szerint b i rka 
h ú s t is tartok. 

Teljes erőmből arra fogok törekedni, 
hogy a n. é. közönség pártfogását, mely
ben atyámat hosszú 40 éven át részesí
tette, én is megnyerjem. A t. közönség 
szives pártfogását és támogatását kérve 
maradtam 

kész szolgája 

2 ~ I x a . - u . s z ~ L / f l * n a . l * s r 
mészáros-mester KIS-CZELL. 

Bérbeadó ház és föld. 
Vath Mersén a M ó g e r István-féle 

h á z , melyen van a szoba, egy konyha, 
egy pincze, egy kamra és egy istálló a 
hold belsőséggel 4 —5 évre azonnal bérbe
adandó,.., 

Bérbevevőknek bővebb felvilágosítást 
ad a" tulajdonos: MÓGER JÓZSEF, Air-
menes-Hieyist.''.- 2 — í 
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M E G V A N ? 
Igaz-e. hogy drágább a Vértes-féle Sósborszesz a másénál ? — Leg

alább ugy mondja egyik-másik elárusitó, a kinek az állítólag olcsóbb 
portékánál nagyobb a haszna és ezért a közönséget rábeszéli, hogy azt a 
rossz portékáját vegye..Pedig riát ez sem igaz Tudja a magyar embet, 
hogy olcsó húsnak hig a leve és hogy a hatásos czéljának 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 erősebb és igy 
abból sokkal kevesebb kell, mint más ,ajtából, Bedőrzsötésre például a töb

biből egy evőkanálnyi kell, a Vértes-féle Sósb orszcszből ele
gendő egy kávéskanálnyi; szájvízre 5, legfeljebb 10 csepp kell 
a Vértes féle bósborszeszből, más fajtáoól legalább három
szor annyi. Azért egy üveg Vértes féie Sósborszesz, a cseké
lyebb mennyiség daczára, a sokkal nagyobb ereje és hatása foly
tán, sckkal tovább tart, mint más fajtájú, vele egyáru, nagyobb 
üveg is, igy mégis olcsóbb más fajtánál, minden tekintetben. 

Kicsibe kimérve"a Vértes-féle Sósborszeszt sehol sem lefiet" 
kapni, hanem csak 30 filléies, egy és két koronás eredeti üve
gekben — Er-kepak t»M"»*' <iaTr5iialr,.ha a mrllékclvr IrnyOni-

és fogat tisztító szájvizünk van. tatatott parasztvédjegy és .Vértes* sor rajtok és a skatulyákon 
Belsőleg a Vértes- féie Sósbórszcsz nagyon használ gyomot. . 1 9 j U \ látható. — Vértes-féle Sősborszesz egyike azon ritka magyar 

j;c>e>. hasmenés, rosszullét fejfájás ellen, mint kellemes iiditi itat 1 0 \ különlegességeknek, amelyet nemcsak itthoo. hanem külföldön 
stb. Különös Istenáldása arra felé. ahol nincsen jó ivóviz, mint W mg \ mindenütt keresnek, megbecsülnek és nem régiben megint 
1 ... /Vloltfün. — mert ha pár cseppet a vízbe öntünk, HpW » Ostende . Róma-, Paris- és London-ban 
megöli a sok karos haczilhist és ezáltal az élvczhctlen, egész- az ottani kiállításon ttsi dijakkal: díszoklevéllel, diszkercszttcl 
légtelén vizet ártalmatlanná és ihat óva teszi. Ttfj«gy. - és arany-éremmel lett kitüntetve. • - 1 egyszerű üveg Vértes-

Általában véve a Vértes-féle Sósbórszcsz majdnem minden Lajoál I le ié Sósborszesz kimerítő használati utasítással együtt I kor.; 1 dupla' 

ezzel kezdte sok beteg, a ki a Vérles ' féle Sósborszesz (Fcrcncz-
paünkát) száz meg százféle nyavalya\ ellen használta és a használat 
altai megszabadult a bajától. Annyi köszönő levelet hozott és^hoz még 
mindennap a posta — úrtól, paraszttól •— hazánk minden részéből, ugy 
mint a külföld legtávolyibb országaiból — hogy egy könyvesház tele 
lenne vele, ha mind lenyomatnánk, 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 Icirja, 
mely alkalommal és hogyan lehet a Sósborszeszt használni. 

A Vértes-féle Sósbórszcsz, különleges készítési módjánál 
fogva, a legjobb sikerrel használtatik, mint fájdalomcsillapító 

"In dőresólés, illetőleg borogatás: köszvény, csúz, meghűlés, nyi-
támlás, szúrat, szaggatás ellen, fejfájás., bénulás, jiczamodás, 
gyulladás, daganatok, mell- és torokbántalmah ellen. Levélhordó, 
katona, kerékpáros, vadász meg minden járó-kelő ember elfá
radt tagjaiba üTcröf önt. — Mint kitűnő, kellemes, pipereezM 
a legjobb szolgálatot teszi a fejbőr erősítés é r c elpusztítja a 
hajhullást okozó korpát; jó a száj ápolására, mert ha 5—10 
cseppet teszünk egy pohár vizbe.kejlcmeSjJíttlfrissitő. ^j;ájat 

használható első segítségül, llclsóleg egy néhány csepp veendő ezukorra 
. vagy vízre, külsőleg pedig egyszerűen bedörzsöljük, hogy a baj clmuljék.-

Ncm csoda tehát hogy az, aki "csen legkitűnőbb, legmegbízhatóbb 
és mindenre jó házi szert csak egyszer is használta, teljes meggyőző
déssel vallja: ^ V : - , . : - r | 

••tfc|c Sósbórszcsz kell nekem 

Üveg 21/t*szer annvi tartalommal mint egy egyszerű 2 kor.; I próbá
it vecske 30 fill. Kapható a gyógyszertárakban és fűszerkereskedésekben, 
Kis-Czellben Gayer Gyula és Nagy Gyula uraknál, Jánosházán: Fogy. Szö
vetkezetnél és ott, hol plakátok á fenti védjegygycl láthatók és közvetlen: 

VÉRTES L. Sas- gyógysz. Lugosjn. , 1S—oo 

Nyomatott a kiadótulajdonos .Vörösmarty'-könyvnyomda és birlapkiadó vállalat gyorssajtóján Devecaerben, 1903. 


