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Az egyptomi hét csapás nem nehe
zedett oly sulylyal a megbüntetett népre,
nem okozott annyi fájdalmat, annyi ke
serűséget,

mint

okozott

jegyzői karának azon
tása, melyet

hivatalos

nyelven

igazgatás egyszerűsítése"
nak.

Meghozták azt a

Magyarország

törvény végrehaj
a-.köz

czimen csúfol

törvényt, megin

dult'annak végrehajtása, az érdemekben

kUdÓhÍTOLta.1;

lemi én anyagi r é n é t illető minden kaideményei:. Névtelen

S/.tji ko-ilfvel értukftilietni ; kuM. .reitlit, é* caGtörtökr.

Jegyzőink helyzete.

c

Kit-Cri'll, Uj arinnthí-tér 7(J. » a r a . Ide intéxeadök a l a p n«el-

levelek figyelembe nem vétetnek.

A törvény holt betllje szerint községi
elöljáró, a falu esze, aki tartozik az elöl
járóság tág fogalma alá vont testület
minden teendőit ellátni, akinek parancsol
minden képzelhető' hivatal, akinek adtak
dolgot annyit, hogy összeroskad alatta,
akit, ha kötelességről vau szó, felelőssé
tesznek mindenért,' de viszont jogot adni
elfelejtettek neki. Egy törvényen kivül
álló szánandó alak, kit bírságolni, fegyelmi
alá venni, sót ha kell elcsapni akkor le
het, rnihor az érdekék éjien megkívánják.

reá rakják az „egyszerűsítés

áldásait",

nem

kérdezik hogy nvként, hogyan és mikor
végzi el a rengeteg kötelességet, hanem
csak halmozzák tovább a „ munkát, hisz
inég.nem roskadt össze egy sem annak
súlya alatt.
Nem gondolják meg az intéző körök,
hogy azt a munkát, amit a magyar jegy
zők végeznek, sem kenyérkeresetből, sem
kötelességből elvégezni nem lehet. A ma
gyar jegyzők hazafiságból birkóztak meg
eddig a vállukra zúdított emberfeletti
teendőkkel, de ennek is van határa. A
munkával túlterhelt jegyzők közül nap
nap után dőlnek ki ifjú erők, ma itt,
holnap ott mondja fel a szolgálatot egy
jegyző agya; ilyen áldozatot pedig haza
fiságból sem lehet követelni.
Megindították ugyan a vármegyei
jegyző-egyesületek az ellen mozgalmat,
gyűléseztek, kérvényeztek a szertelen
megterheltetés ellen, de eddig eredmény
nélkül. Panaszos hangjaik- siket fülekre
találtak s helyzetük, következőleg- a köz
ségek helyzetének javítását czélzó kérvé
nyeik itt is, ott is elfeslekéznek.
Más térre kell tehát lépniök a nyilvá

megőszült vármegyét kikezdették, szilárd
alapokon álló bástyáit bontogatni kezdik,
Ö az a közhivatalnok, ki
„iusás'
hogy minden vihart kiálló köveiből az jövedelméből munkaerőt kénytelen saját
állam uj palotáját felépítsék, melynek költségén tartani, vagy magát családja
fundamentumául a jegyzőket óhajtják fel tagjaival kisegittetni azért; hogy az állami
használni.
közigazgatás s az adóbehajtás a maga
s_ A már amúgy is agyonterhelt községi rendes kerékvágásából ki ne zökkenjék,
nótárius vállaira ujabb terheket raktak s mert a jegyzői munkaerőre nincs péuz,
-nem veszik észre az érdekelt körök, hogy kell a miliczáia, no meg ozivilistára.
az egész épület inog, roskadozik, sttlyed,
Neki parancsol és munkát osztogat
mert a fundamentum nem birja tovSbb^a a belügy -, közoktatásügy-, hadügy-, pénz
súlyt, gyenge és erőtlenné yálik.
ügy- és főldmivelésügyi jininiszter, a fő- és
Súlyosabb helyzete egy közhivatal alispán," a szolgabíró,, a.yéaaügyigaztó. az
noknak sincs, mint a falusi jegyzőnek. adóhivatal és utolsó sorban a községi
De nem is lehet. Ő az a. közigazgatási képviselőtestület;: kivéti és beszedi az
.médium,- akinek mindenki- parancsol, adót, nyilvántart minden lehető és nem
akitől mindenki követel; de hogy azt á lehető dolgot, statisztikát csinál, adót nosság terére. Lapunk hasábjait az tfaz
parancsot, azt a követelest miként telje könyvel, jelentést ir, végül ráadásul el is miilányos, ügy videlmirt ezennel felajánl
siti, miként elégíti ki", nem kérdezi senki, végzi olcsó pénzért az állami anyakönyv^ juk.
Ha az eddigi panaszos hangok a
annak emberfeletti erővel való munkálá- vezetés kötelességeit. Midőn pedig az kiáltónak a pusztában elhangzó szavai
ennyire megterhelt emberek vállairatmég voltak, harsogtassák meg a sajtó riadó
sát nem látja be senki.
x

€ TÁRCZA.
Makaó P i s t a .
Irta: PAPP FERENCZ.
Elmúlik lassankint minden, megemészti az
idő. Bomlik immár a- vármegye is, maho'nap
csak emléke marad meg. f\z a régi jó világ,
amikor olyan keveset irtak a varmegyén s mégis
jól volt minden, jobban volt, mint ma. Kivesz
nek, kipusztulnak az urambátyámok, Chamber
lain bajuszú, redingótos urak váltják fel, akik
nem húgomnak hívják a lcánynépet, hanem ma
gának titulálják s az r betűt nem ismerik. S
aztán, ha már öreg urak lesznek, akkor sem
válnak urarobátyámmá, hanem nagyságos urakká,
királyi tanácsosokká, tanács nélkül^ Pénz is ke
vesebb volt akkor, de áldozatja sem volt annyi
s mégis szívesebb volt a vendéglátás.
Minden vármegyének megvolt a maga ér
dekes alakja, ismerte aztán azt apraja, nagyja.
Amolyan végzett urak, akiknek a dominiumból
nem maradt egyéb, mint a visszaemlékezés. Az
tán mindenik híres volt valamiről. Egyik híres
vadász volt, másik hires tánezos, vagy író, s
ezzel a jo tulajdonságával élt a ó sem tudta,
hogy és miből, ugy, mint a mezők lilioma.
Hét vármegyére szőlő hire volt Bárándi

Pistának Ugy bivta az egész Dunámul. Mire
d i r e s e d ő fejével Isten jóvoltából kiérdemelte
volna az István nevet, még sem lett azzá, mert
akkor meg Makaó Pistának hívtak ,
Az egész Dunántúl senki sem tudott ugy
kártyázni, mint ő, 110 de sokáig is tanulta s
drágán is tanulta meg. Az öreg Bárándi Bálint
keservesen összeszedett Tuldjei s az anyjától
maradt domínium volt a tandíj. Mikor az Utolsó
darab erdőt .iczitálta a bárándi Fischer, akkor
is kártyázott az alvégi bérlőnél. %1 is doboltak
aztán mindent, csnpán két gethes pejje s egy

volt ő már esküdt is,. s a Makaó név is azóta
ragadt rá. Hires volt akkor a Dunántúl a zsívá*
nyokról, akik egy éjjel a bárándi korcsmárost
is kirabolták. A vármegye 4 pandúrral Bárándi
Pistát küldte el zsiványt fogni. De hát aztán
ugy esett a dolog, hogy őt fogták cl a zsivá
nyok, mivelhogy a pandúrok, ki jobbra, ki balra
futott Aztán olt a nagy erdő mélyén unalmas
lévén a világ, ugy szórakozott Bárándi Pista,
hogy kártyázott a zsiványokkal. Mikor hetek
múlva rajuk törtek a pandúrok, akkor is kártyáz
tak s Bárándi Pista négy ászt szorongatva a
markában, erősen zsörtölődött, hogy miért nem
vártak már-.addig mig vége lesz a partínak.
Ettől kezdve hívták Makaó Pistának.

Ferencz császár idejebcli batárra nem akadt
vc\ő, hiába kiáltotta a végrehajtó, hogy har
madszor. Nem kellett a két pej a Fischcr zsidón.ik sem, mivelhogy köztudomás szerűit minden
Sárga kamáslijában mindenütt olt volt, ahol
korcsma előtt megálltak. A két' pejjeT~s a rozoga egy Kis vigasság készült, névnapot, családi ese
balárral ott ragadt a János kocsis, kapitulált| ményt senki ugy nem tudott, mint ő. Aztán
megyei huszár, ő sem kellett senkinek.
ezer fuifangot kitalált, hogy egy kis pénzhez
Mikor megtörtént az eset, Bárándi Pista jusson, mert hát hitelbe, meg hozómra nem
befogatta a két pejt a batárba s a kocsiládát kártyázik ur. Megesett biz az nem egyszer,
megtöltve jó báiándi kavicscsal, felcsatoltatta a hogy a kocsiládát akasztották le s nagyfontoskocsi hátuljára s bejött a városba, jo emberei kodva hagyták a vendéglősnél, egy kis foglalót
váltig biztatgattak, hogy menjen a vármegyére, kérve rá s erősen biztatva holmi aratással s lel
egy kis irnokság csak akad neki is. Elment kére kötve, hogy baja ne essék a ládának. A
vclna Bárándi Pista, csakhogy nem igen értett a vendéglős pedig a parádés szobájában őrizte a
szálkás íráshoz, "s még esküdt korában is csak bárándi kavicscsal telt ládát. No de ki is vál
akkor vett tollat a' kezébe, ha váltót kellett alá totta mindig Bárándi Pista.
írnia. Aztán meg éppen az volt a baj, hogy
Mikor Tisza-Eszlár után nagyban hajszolták

Napernyők remek kivitelben, óriási választékban,
torkeitfttt; titiapol fcgjobbak s z e B z T t e t o f '

= Rózsa Sándor
Ls-CzelL,* FÖ-téi.

Í-ik oldal.

kürtjét, mely keresztül tör mindenakadályou s az eddigi -etsiketültuek talált
fülekbe, az eltapétázott ajtókon keresztül
-4>eltatiol^jltako«tí
tovább!
Ezen az uton figyelmessé lesz a
nagyközönség is. és be fogják látni az
intéző- körök is, hogy mennyi ezernyi
baja van a falusi jegyzőnek, hogy minő
tójástánczot kell járnia a falu pennájának
egy egész életen keresztül, hogy kenye
ret adó népe „s a parancsoló felsőbbségek sokasága között a felszínen tartsa
magát.

KIS

1903. május 10.

CZELL és VTDÉKE_

első permetezés után 10—14 nappal meg peronospora, mint az oidium ellen meg
kénporozza szőlőjét oly anyaggal' mely védi teljesen a szőlőt.

Hgivégul ItlemeTfBki E ő ^ t i s ? r i g » ó
ként is igen jó hatással van. Ez az anyagigazdák egyhangú véleménye szerint a réz
a dr. Aschenbrandt-féle rézkénpor.
kénporozott szőlők termése és vesszője
Ha a lisztharmatjáryány elmarad, ugy jóval hamarább és tökéletesebben érik meg,
a porozás költsége a fürtők és vessző gyor mint a nem kezeiteké, ugy oly előnyre
sabb érése által megtérül, de ha (másutt) mutatunk rá, melynek nagy jelentőségét,
fellép, a porozott szőlőt megkíméli addig, fontosságát és elkerülhetlen szükségét szőlős
míg a második vagy harmadik porzásra az gazdáink épen a tavalyi kedvezőtlen ősz
előkészületek mégtörténhettek: Azért jó — után eléggé fogják tapasztalni és a termés
biztonság kedveért
a rézkénporból bizo hiányát konstatálni.
nyos készletet is tartani. Ha a járvány el
marad, ugy azt a készletet el lehet tenni
más esztendőre, mig ha bekövetkezik, a
Szőlőtermermelőink kellemetlen dilemma j kereslet kén és kénkéverékek iránt oly óri
— A püspök, bérmakörutja. Dr.
előtt állanak. A termelési költségek évről ási, hogy hamarjában be sem lehet ezekét
évre szaporodnak, a bornak, szőlőnek ára szerezni az -országban, mert sokat ezekből I s t v á n Vilmos megyés püspök f. hó
15-én kocsin indul bérmálási körútjára.
pedig lassan, de fokozatosan csökken. Már raktáron nem tartanak.
Bérmálás lesz: Németkeresztesen, Szent
pedig a költségek megszorítása rendesen a
péterfán, Pinkaszentkirályon, Őriszentpé
A rézkénport, mint ismeretes, a .Ma téren, Ivánczon, Pinkamindszenten, Szenttermés minőségén és mennyiségén meggyar
Mezőgazdák
Szövetkezete"
gyártatja
kuton,Németujvárott,Pusztaszéntmihályon,
boszulja magát, míg az értékesítés mizé
riáit czéltudatos közgazdasági tevékenység és hozza forgalomba, s igy megvan a tel Németgencsen, Baksafalván, Szenteleken,
által sikerülni fog kellő összetartással és jes garanezja arra, hogy a legfinomabb Lődösön és Farkasfalván* honnan a me
minőségű kén és rézgálicz használtatik fel gyés püspök folyó hő 28-án székhelyére'
szervezkedéssel megorvosolni.
visszatér. Pünkösd vasárnapon, május hó
annak
gyártásánál. Már pedig a siker ezen 31-én Szombathelyen és június 1-én Kő
Különösen az idén, mikor a ' rosszul
szegen bérmál a püspök.
beérett vessző, amelyet a tél zordsága is fordul meg.
megviselt, amúgy sem kecsegtet valami
Azoníelül a rézkénporhoz mészhydrát
— A .Dalkör* közgyűlése. A kis-czelli
kedvező terméseredménynyel, minden szőlő is van keverye, ami a kifujtatott szert oda férfi .Dalkör" a trtilt vasárnap délután tartotta
meg
rendes
évi közgyűlését, amely alkalommal
termelő fokozottabb gondban részesítse tapasztja a növényhez és ott tartja addig,
választotta meg tisztikarát is A zárszámadások
szőlőjét, ha azt akarja, hogy a reménybeli mig a. levegő a kellő hőfokra felmelegedett. megvizsgálása után következett a választás.
termés minősége kárpótólja a mennyiség Ez a tulajdonsága a rézkénpor hatását] .Megválasztanak : Diszelnöknek egyhangúlag: dr.
Wagner Lörincz apát és Zathureczky Géza urak.
ben beálló veszteségért.
függetlenné teszi az időjárástól. A dr. Aschen linök: Sznlny József. Alelnök: Nenhauzer Imre.
A rendes szőlőmunkálatokon kívül az brandt-féle rézkénpor használata tehát már Jegyző : Horváth János. Pénztáros : Zsigmond
István. Karmester: Hett'ínger József. Választ
állati ellenségek és gombabetegségek elleni ebből az okból összehasonlitliatlanul előnyö- mányi tagok az egylet pártoló tagjai közül: drvédelem szakszerűsége ellen vétenek leg sebb, mint a tiszta kénporé. Amellett sok Balassa Jenő, Fabian Dezső, tjráczer Pius, Merkty
kal kevesebb anyag is kell a rézkénporból, Ede, Nagy Gyula, Szabó József. Pálovits József.
többször gazdáink.
A működő tagokból: Deutschbaner Károly, Né
. A peronospora ellen ugy a hogy meg mint a tiszta kénporbó , mert a legfinomabb meth Károly, Vass János, Mizeri Sándor, Mészá
ros János, ifj. Reich Imre, Patyi Jónás. — Az
kiporozott
réteg
is,
állandósága
folytán
teszik a kellő óvintézkedéseket, de a liszt
egyletnek ezídőszerinü vagyona felszerelésekben
harmatra (pidium) rendesen - csak akkor elegendő arra, hogy a szőlőtőkét az oidium- 411 korona 51 fillér, készpénzben 765" korona
kezdenek gondolni, mikor a fele termés tól megvédje. Nem megvetendő előny az 16 fillér. Összesen 1176 kor 67 fillér. Tekintve
a kis-czelli férfi Dalkör fennállásának ifjú idejét,
már még sem menthető. Pedig akinek sem, hogy a rézkénpor jelentékeny rézgá az egylet rövid két év alatt, elég szép vagyont
egyszer—ezen a réven kára esett, nagyon licz tartalma miatt olyan helyeken, ahol a szerzett össze.
..jól tudja, hogy ennél kártékonyabb ellen peronospora nem szokott veszedelmes mér
— A szombathelyi ipark állítás. A szom
sége a szőlőnek már alig képzelhető. Akkor, vet ölteni, vagy ahol évek hosszú sora óta bathelyi iparkiállitás szervezeti szabályainak a
sazküzült
lelkiismeretes
védekezés
folytán
megállapítása s a végrehajtó bizottság megala
mikor jóformán már a szüretre folynak az
előkészületek, akkor semmisiti meg a gazda soha kinem fejlődhetett az első és a har- kítása czéljából e hó 3-án délután 4 órakor
tartották meg a közgyűlést a szombathelyi vá
madik permetezést is helyettesítheti. Ily rosház nagytermében.
reményét.
. * ..
Az ülést Éhen Gyula orsz. képviselő nyi
Ily- kellemetlen meglepetéstől pedig esetben tehát a sokkal költségesebb per
totta m^g, aki jelezte, hogy Vasvármeg^e=egéss.„
megmenekülhet mindenki, aki idejében, az metezés elmaradhat és a rézkénpor ngy a területéről oly nagy számbán vannak azok, kik

HÍREK.

k szólók nagyobb gondozása.

1

a zsidókat, Veszprém körül támasztgátták a ba
tárt a nagy .sárban Bárándi Pista meg a János
kocsis. - Rossz világ volt, nem akart kártyázni
senkise. Egy vasnak, sem volt ura Bárándi Pista
és a kocsiláda 'is zálogban volt. Itt hallotta
meg, hogy Kis-Czellbe huszárok csinálják a rendet.
— Nosza, János, megyünk Czellbe, a huszár
ur és kártyázik I
öreg este lett, mikor a .Sas'-vendégló
ajtaján belépett Bárándi Pista. A nagy ivóban
teljes adjusztiru.ngb.111 ültek az asztal körül a
huszártisztek s Szelestey Bandi, a huszárkapi
tány, éppen akkor kavarta a kártyát — halóm
ban volt a bankó az asztalon.
Bárándi Pista, mint az éhes farkas, ugrott
az asztalhoz s kikapva duzzadt bugyellárisát, az
asztalra vágta, a halombankó köribe : Kártyát 1
Szelestey Bandi oszt, Bárándi Pista taksál,
az elsó kártyát száz forintért. A huszárok na
gyot néztek, de mert jó kártya volt minden kéz
ben, fizetett minden játékos.
Szelestey Bandi oda I j szólt:
— Ilt vesz a bugyelláris, Pista!
— Ne gondolj vele í A másik háromszázért I - kiáltott Bárándi.

a kiállítás eszméjét a legmelegebben felkarolták,
hogy ez biztositékát nyújtja az elérendő sikernek.
De már ilyen bolondot a huszár sem tesz,
Éhen ajánlja, hogy a kiállítás védnökségé
kivált ha olyan hi es kártyással játszik. Szelestey nek elfogadására Széli Kálmán miniszterelnök
Bandin kivül mindenik elült. Bárándi Pista to^Jjéréssiuufj^--akit- A'asvárroegye eraiággyiilési
vább taksált, százakra megy a visszakínálás s képviselőiből alakult küldöttség fog erre felkérni.
végre is megugrik a huszárkapitány. Bárándi
Dr. Ujváry Ede városi, főjegyző olvasta fel
Pis'a behúzza a kasszát két pirossal, Szelestey ezután nagy terjedelmű jelentését a kiállítást
rendező
bizottság eddigi működéséről s jelenté
Bandit majd megöli a méreg, hogy elült a három
sében körvonalazta a további teendőket is. A
zölddel.
vármegye területén Körmend nagyközség karolta
Bárándi Pista nagyúri mozdulattal kapta el fel az ügyet a legnagyobb lelkesedéssel. A je
a bankót s mintha misem történt volna, a zsidók lentkezések összes száma ezideig 264, legnagyobb
mérvben a vas- és fémipar van képviselve. A
veszedelméről tárgyal s mert későre is járt az kiállítás megnyitása augusztus 15-én, bezárása
idó, köszönt és távozni készült.
pedig szeptember 3-án lesz.
Mikor az ajtóban volt, odakiált Szelestey
A kiállítás helyéül a felső kereskedelmi is
kola, polgári iskola, tornacsarnok, az izraelita
Bandi:
eongr. népiskola öt tantennének helyisége áll
— Te, Pista, itt hagytad a bugyellárist I
rendelkezésre.
— Tudom — .felelt Bárándi Pista — de
Ezután á közgyűlés a kiállításra vonatkozó
én már elolvastam a tartalmát elvihéfed, ha aka szervezeti szabályzatokat állapította meg. E sze
rint
a
kiállításún részt vehetnek a vármegye
rod, olvasd cl te is.
.
terület in készült ipari termékek és képzőmuvéSzelestei Bandi kinyitja a piros bugyellá-1 gzeti alkotások. A kiábitók nyomtatványszükrlst s kihull belőie a .Hazai Újság" legutóbbi!ségletek fedezésére személyenkint 1 koronát,
száma, egyébképpen pedig — üres volt
1
J tejében': szabadon elfoglalt tér • mtrjéért
18 koronát, a falterület • mtrjéért 1 koronát, a
1 fal mellett levő térnégyszög mtrjéért 2 koronát
j fizetnek.
, '
Az összeg elsó felét a jelentkezéskor, mat é r n i
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190». májas 10.
sodik felét | i tárgyak beküldésekor fizetik a
kiállítók.
A .választmányi elnök Eben Gyula őrse,
képviselő, alelnökök: Brenner Tóbiás polgár
mester, Gothard Sándor nagybirtokos. Babos Kál
mán tábornok, Doma Pál ipart, elnök, titkár: dr.
Újvári Ede v. főjegyző lettek.
— Orvosolt letelepedése. A szomszédos
Jánosháza nagyközségben rövid egy év leforgása
alatt két orvos hunyt el, előbb Figuly György
ismert régi orvos, s nemrég dr. Pollácsek Márk.
Mint halljuk a két elhunyt orvos helyét már a
legközelebbi napokban két nj orvos tölti be, kik
Jánosházán telepednek le. Az egyik uj orvos
dr. Nagy János, jelenleg a szomszédos veszpróinmegyei csöglei h körorvos, a niásik dr. Kálmán
magyar-gencai körorvos, az -elhunyt dr. Pollácsek
Márk vője. Ez eBetben a magyar-gencsi körorvosi
állás jön Üresedésbe.

— Felszentelt temeti. ' Az ág. ev.
gyülekezet uj temetőjét a inult vasárnap
szentelte fel Nagy Sándor n-diSmölki

ev.

lelkész Kis-Czellben.
• — A nótázás vége. Borbély István, Horváth
Lajos, Czuczai Gyula, Pordán János jházaiiparo:segédek zsebeiben égett a heti kereset, tehát a
korcsmában iparkodtak tőle szabadulni. Megesett
pedig, hogy Czuczai Gy.,beleszólt Borbély István
nótájába, ki szivesebben szeretett szólóban da
lolni. Közben Czuczai Gy. eltávozott és egy
kávéházban folytatta a mutatást. De a végzet
éjfél után ismét összehozta a két mulató társa
sagot, mely találkának az volt a következménye,
hogy- Borbély J. azért, hogy Czuczai bele mert
szólni az ó nótájába, kést rántott és fiz akkora
szúrást mért Czuczaira, hogy még nem biztos,
vájjon kifogja-e azokat heverni.

8-iY oldal.

— Homopalia (Vérgyógyitás). E hathatós (Budapest, IV., Városház-utcza i4) köszönhetik
és fényes eredményeivel magában áUójgyógyniőd szerencséjüket, Érdekelni.íbgja az olvasót, hogy
a legrövidebb idő alatt megnyerte a felső és leg hol nyerték azokat a nyereményeket, melyeket
a nevezett főelarusltó fizetett ki. íme itt követ
felsőbb körök bizalmát és mint legbiztosabb és kezik .- Az első sorsjátékban a 600.000 koronás
legjobb gyógymód lelt elismerve. A már ez jutalomdíj '/,-át Marosvásárhelyen, 7«*** Medrckre menő gyógyult mint lelkes apostol terjeszti gyesen, '/,-ít Újpesten, */,-át Budapesten. — A
kezelést, mely kellemes, egyszerű és a hivatás hatodik sorsjátékban nyert 600 000 koronás ju
7,-ét Csikmegyében / -it Bácsmegyételjesítésében n e m . g á t o l ; dc eredményeiben talomdíj
ben, 7 -ét Gömörmegyében. .' A 200 00 koronás
tökéletesebb, mint bármely fürdő vagy intézeti főnyeremény /(-át Pozsonyban, "/,-át Veszprém
kezelés, Dr. Kovács J. fővárosi orvos, ezen megyében, 7,-at Kolozsvárott /,-it Czinkotán,
gyógymód megalapítója és egyedüli képviselője, '/,-át .Alsó Fejérmegyében és */i-át Budapesten.
most kezdi tavaszt kúráit, melynek — mint 15 Á folyó év márczius z8-án nálam nyert 200.000
korona '/,-ét Brassóban, '/ -ét Torontálmegyéévi tapasztalat mutatja — a képzelhető legszebb ben, '/ -ét Somogymegyében, '/,-ét Zemplénme
sikerrei járnak astkma, sziv, »üdő, vese, gyomorgyében nyerték. A többi főnyeremény szintén
és bélbajoknál, idegbetegségeknel (neurasthenia), az ország különböző helyén jutott kifizetésre.
(hysteria) és makacs bőrbajoknál, őszintén ajánl Felhívjuk a t.- olvasó figyelmét Bihari Ede sze
juk e felsorolt bajok egyikében szenvedő de rencsés főelárusitó mai hirdetésére, kihez meg
rendelések — tekintettel a nagy keresletre —
eddig fel nem gyógyult betegeknek, hogy ve mielőbb intézendők. Á húzás f. hó 23-én kez
gyék elsősorban a vérgyógyitást igénybe, Dr. dődik 7, sorsjegy 1 50 korona, •/, = 3 kor.,
Kovács J., kinek Budapest, Váczi-körut 18. sz. 7 = 6 kor.. 7, = 12 korona.
I . emelet alatt egy e czélnak szolgáló rendelő
intézete van, ott naponta betegeket fo-ad és
— H a v a n p é n z e, akkor men
meghívásokra betegeket látogat a fővárosban es jen gyermekeivel L ő w e n s i e i n J.
a vidéken. Levélbeli megkeresésre szívesen fel- é « f i a i c z é g h e z , m e r i ott kapni
világositással és tanácscsal szolgál.
egy e l e g á n s gyermek m a t r ó z m o s ó l

t

4

l

l

t

t

t

öltözőt I frt 8 k r é r t .

— Lószemle. Á szokásos évi lószemle csü
törtökön volt Kis-Czellben, mélyen a vasmegyei
lótenyésztő-bizottság részérül annak elnöke. Kiss
Piaczi gabona árak.
Gyula keniényegerszegi birtokos vett részt. A
— 1903. évi május hó 7-én. —
lószemlére. legalább 1500 • ló volt felhajtva és
egészen elzárták a közlekedést a Gyármathi- Az árak korona értékben $0 kilónként értendők.
téren. Gyalogjáróknak életveszélyes volt e helyen
járni, annál inkább, mert e napon volt a heti
Buza
' — — —
720
vásár is. Az illetékes hatóságoknak figyelmébe
Rozs
— — —
6-56
ajánljuk ilyen alkalomra, a jövöreJiézve a vásár
Árpa
— — —
580
teret, tessék ott a lószemlét tartani, ott van elég
6—
Zab—
— — —
hely hozzá. Nem való az a város közepére, hol
Tengeri — — —
T-sasszony, gyerek jár lépten-nyomon.

— Közegészségi intézkedések. Hogy a me
— Országos v á s á r . A kis-ezelli leg
időszak bekövetkeztével netán fellépő ra
közelebbi országos vásár a jövő .szomba legebb
gályos betegségek és járványok.az egyes közsé.j
ton, azaz folyó hó 16-án lesz megtartva. geket.. készületlenül ne találjak, a vármegy/'

Déli Jég- és Viszontbizto
sító-Társaság

— Bányaszerencsétlenség. A múlt havi figyelmezteti az illetékes - hatóságokat, hogy s
nagy esőzések oly szerencsétlenséget idéztekelő korábbi évekhez hasonlóan, cz évben is mind
Borgátán a kőbányában, melynek két áldozata azon óvó intézkedéseket és előkészületeket idejemagyarországi osztálya
közül az egyik már meghalt, a másik pedig ta korán megtegyék, amelyeknek segélyével a netán
lán teljes életén nyomorék marad. Idősb és ifjabb fellépő ragályos betegségek- behurczolása és
BUDAPEST; Váczi-utcza 20-ik szám a.,
Zsámbőki János követ fejtettek a borgátai kőbá azoknak elterjedését meggátolni és ellenük sike
az .Adriai biztosító-társulat" házában.
nyában,, amikor észrevették, hogy a pnrt meg-j resen védekezni lehessen.
mozdul és a-Jiö felülről hullani kezd. Azonnal
— A fogyasztó közönség egyetlen alkalom
kifelé menekültek, de már késő volt. A kö
mal sincs annyira az eladó lelkiösmmeretességéfiatalabbat összetörteimig az idősebbnek a láb nek kiszolgáltatva mint amidón órát vagy ékszert
szár csontjait törte össze. Ez utóbbit most a vásárol. Ezen ezikknél s legkevesebben tudják Teljesen befizetett alaptőke 3,000.000 kor.
Tartalékok . . . .
. 2,967.879 .
kis-ezelli kórházban ápolják.
azt megállapítani, váljon elsőrendű tartós óra
•— Cserebogarak mint betörök. Nagy ijedt szerkezetet avagy hibátlan kövű ékszert kap
E társaság, mely a cs. és kir. szab. „Ad
séget okoztak a héten egyik • éjjel K S. keres tak-e ? És ezért teljes mértékben méltányolható riai biztositó-társulat* védnöksége alatt ala
kedőnél a cserebogarak. Az eset a következő: a vevőközönség tétovázása amidőn ünnepi aján kult, mindennemű terményeket biztosit jégkár
K. S. kereskedő kis fia, napközben néhány száz
cserebogarat fogdosott össze a fákról, amelyből | dekttl avagy egyébb alkalomra órát, vagy ékszer ellen és a t. cz. biztosító közönségnek a
most különben rengeteg mennyiBég van és a félét akar vásárolni—Sajnos, hogy sok reklám legelőnyösebbenjne^^lajütptt biztositási fel
cserebogarakat egy papír skatulyába zárva, este mal dolgozó némely esetben nem is szakember tételeket nyújtja.
...
az üzletbe tette el a fiu. A cserebogarak éjjel kezében levő üzlet nem azt nézi, hogy vevőjét
A biztositási dijak igen jutányosak s a
valahogy a skatulya fedelét felemelték, szabaddá lelkiösmeretesen kiszolgálja, hanem, hogy kétes
tették magukat s elkezdtek a sötét boltban dön értékű holmiján minél nagyobb haszonnal adjon felmerülő károk a leggyorsabban és legpon
gécselve röpködni A cserebogarak röptükben tul. — Ily körülmények között őszinte örömünkre tosabban téríttetnek meg.
neki vágták magukat az üvegeknek, a szobnajtó szolgál, ha ezúttal egy általánosan elösinert
Biztosítási ajánlatokat elfogadnak és
ablakának g kopogás szerű zenebonájukra fel szolid órásra terelhetjük t. olvasóink figyelmét.
ébredt K. 8. kereskedő és családja, kik minden — Polgár Kálmán budapesti óraművészt értjük, közelebbi felvilágosításokat készségesen ad
egyébre gondoltak, csak arra. nem, hogy az.üz (üzletet.iVll, Erzsébet-könoj 2q szám) kinek nak az .Adriai biztosító társulat* magyar
letben a '^félíőgáralí - garázdálkodirak. Mivel a egy évtized óta fennálló üzleté-országos jó hírre országi osztálya, valamint az összes vezér ,
zaj nem szűnt meg a boltban, sőt egyre foko tett szert, mert ő-az-egyedUli-órás-,-aki zsebóráit fő- és kerületi ügynökei.
2—3
zódott a bolt melletti szobában nyugvó K. arra minden helyzetben, sőt a finomabbakat még
a gondolatra jött, hogy a boltban betörők járnak. hideg és melegben is kiregulázza, ami által
F
ő
ü
g
y
n
ö
k
s
é
g
:
még
a
temperatura
változásai
sincsenek
befolyás
Hirtelen felugrott az ágyból, gyertyát gyújtott
s magához véve revolverét, kezében a revolvert sal óráira. A vidéki közönség kényelmére Polgár
N é m e t M á r k u s , Kis-Czell.
előre tartva rohant az üzletbe, hogy a betörőket Kálmán a .Múötvös* czim alatt egy képes albu
elriassza. Mikor a boltba ért, akkor látta^hogy mot állított össze, ami gondos fénk p után ké
az üzletben megszámlálhatláír mennyiségben szült metszetekben mutatja be az immár nagy
röpködnek a cserebogarak és azok csinálták nagy népszerűségnek örvendő és megbízhatónak eldöngicsélésükkel az éjjeli lármát. Talán mon ösmert Polgár-féle órák és ékszerek ezer számra
danunk is felesleges, hogy K megnyugodva tért menő fényképeit:
vissza szobájába, s tovább aludta a cserebogarak
Ezen .Múötvös* czimü szaklap egyébként
rémes danája által megzavart édes álmát.
meg azért is méltó az. említésre, mert a társa
férfi-szabó ..
— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot dulom előkelőségeit képező egyénektől számtalan
akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be e'ösmerő és hála nyilatkozatokat tartalmaz,
amelyek
egyöntetüleg
elösmerik,
hogy
az
az
K I S - C Z E L L (Szentháromság-tér.)
Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedeséból Budapesten a .Sétatéri" vagy a .Margit öt évi jótállás amit Polgár Kálmán óráiért vállal,
szigeti" fűmagkeveréket. — Ezeket már 29 éve nem üres frasis, hanem reális alapon nyugvó
Ifóoflit- divatos
férfiöltönyöket,
szállitja Mauthner, Budapest és a Margitsziget tény, amiért a czég tényleg meg "is felel.
oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei
Bírjuk Polgár Kálmánnak abbeli ígéretét, a t J b i l l . felöltőket, r a g l á n o k a t és
részére.
-r
hogy a kiadásában megjelenő „Műötvöst* olvasó 2 - 3
— e g y e n r u h á k a t . ——
— Megrúgta a ló. Szépligeti Sámuel bobai inknak közvetlenül 6 hozzá czimzendó felszófliízléses, csinos és jó munkájáért
forcsraárost hétfőn Sopronban a lóvásáron egy táaára: ingyen és bérmentve megküldi.
— Óriási atok száma, kik anyagi boldogu
•iii
° v e l ' r ú g t a meg az ajakán, hogy egész V
V0f~
k e z e s s é g e t nyújt.
allkapczája összetörött, s öt foga is kihullott. A lásukat a m. kir."szab. osztály-sorsjáték intézmény
nek
köszönhetik.
Őszintén
örvendünk,
bugy
súlyosan . sérült korcsmárost Bubán, lakásán
Jó szabása falüii^hatlaa.
közölök igen sokan BlllAKI EDE főclarusitónak,
ápolják
..
J
4 • -v- ' -' - •
~.l .

Báró Podmaniczky Frigyes intéző.
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Tessék figyelni!

Guttmaim Adolf

er

KisCzéll, 1903.
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313-903.
Árverési hirdetmény.
-^T^ty^srirnelyr^
dalom tulajdonát képező Vasvármegye
Karakó községben levő két kerekű alu
csapó, s a Marc/al folyón levó őrlő malom
1835/1600 O öl vízállással, a hozzá tartozó
molnárlak 7J0 • öl belsőséggel - 1903. évi
október i-tól 1909. október hó i-ig terjedő
béridóre a Somlyóvásárhelyi Közalap. Gazd.
Felügyelőségnél
f. évi május hó 27 én d. e. \o

órakor

zárt Írásos ajánlati versenytárgyalás utján
bérbe fog adatni.
Az 1 koronás bélyeggel és 140 korona
bánatpénzzel ellátott sajátkezüleg irt aján
latok, melyekben a beigért évibér szám és
betűvel világosan kiírandó ^és kijelentendő,
hogy ajánlattevő a feltételeket ismeri, és
azoknak magát aláveti, a lenti határnap
d.^e. 10 órájáig alulirt felügyelőségnél be
nyújtandók.
; Utótávirati a féltételektől eltérő
későn érkezett ajánlatok figyelembe nem
vétetnek,
Az árverési feltételek alul irt felügyelő
ségnél, betekinthetők.
Somlyó Vásárhely, 1903. április 30
2-3

Kir. Közalap. Gazd. Felügyelőség,

Mészárszék megnyitás.
Van. szerencsém szíves tudomásul
adni, hogy atyám 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 szíves tudomásul hozom
hogy mészárszékemet, a „Bárány"-ven
déglö épületében általam teljesen újonnan
a modern kor követelményeinek inegfelelöleg berendezett helyiségbe helyeztem
árt s azt a mai nappal megnyitottam. Mé
szárszékemben állandóan csakis h í z o t t
m a r h a 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 r k a 
h ú s t is tartok.
Teljes erőmből arra fogok törekedd
hogy a n. é. közönség pártfogását, mely
ben atyámat hosszú 40 éven át részesi
.tette, én is megnyerjem. A t. közönség!
szrves~pártfógás3írés támogatását kérve
maradtam

Vasárnap, május 10.

R e n d f c i i r iigi

s z e r e n c s e

Bt ÍM Ül E D E
főárudájában, ahol eddig több mint

HAT MILLIÓ
y A S*

2 0

k o r o n á t nyertek.
» ? ? ' "".000, 8000, 2 0 0 0 koronás főnyereményen krvül a követ
0 t

kező főnyereményeket fizettem már k i :

600,000
600,000
200,000
80,000
60,000
30,000
30,000

kor. a 69,686 szitura
kor. a 28,718

„

kor, a 18,445

„

kor. a 23,772
kor. a 103,298
kor. a 14,199

továbbá f. évi március 28-án ismét

0 0 0 koronát a 20,63?. számra
egy nyolcradf/.)-.75frt vagyl.50k. II egy negyed ('/.) 150 frt vagy S—k
^•gyfel
(V,) 3 . - . , 6 - .
!| .gy,gé.z (•/,)6- .
.12.-.'
bredeti sorsjegyeket utánvéttel vagy a betétösszeg előzetes beküldése ellenében küldök
Minden rendeléshez a hivatalos
tervet ingyen meliéklcm A hivatalos nyereményie^
3
mí, f i , T '
» « « « J ^ megrendeléseit - minthogy a húzás

"l^^T
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BIHARI EDE

raindeneselre

ttodgiwot, VárneháwrtOM. 14.

Húzás már f.

kész szolgája

Mauser-karabély

mészáros-mester KIS-CZELL

amerikai öbnugys. 22" (Flóbert
6 - / . ) golyóstültényre, 3 5 - 5 0
méterre pontosan belőve.
Ára 18 korona.

hó

22-én!

—

—

vont aczélcsővel

Bérbeadó lakás.
KIS-CZELLBEN, a Mesteri uczában
a z o n n a l bérbeadó egy lakóház, mely
szoba, konyha, kamra, padlásból és egyéb
hozzátartozó melléképületekből áll.
Bérbevenni

szándékozók

Weiss K á l m á n

forduljanak

úrhoz Kis-Cul'.

(4 - 4 )

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

ZBéOlxLt I s f v á n x
4-4

.Sas*-szállodás, kis CaeU.

100 drb. hozzá

való élet
töltény K 3 —
A fegyver egész
hossza 87 cm.

t

Browning 8-lövetö ismétlőpisztoly
(SftelcstoHltdw)

8 mm. öbnagyságban, kassettával és tisztító
szerekkel ára 52 korona.

Természetes
nagyság
163 mm.

10 drb. hozzá való
élei töltény K I 20

Utazásra, úgymint
házban is. a légjobb
önvédelmi fegyver.

Minden rendelés jótállás és utánvétel mellett
eszközöltetik.

Scifert

József

es. és kir. udvari szállító

Pozsony. Ilalászkapu-ntcza i.

Ezüst-pisztoly
lövésre használható, nagy dur
ranással, úgyszintén óralánczfttggelóknek is. — Ara darabja
24 drb. töltényével K. 280.
100 drb. hozzávaló töltény
K. lflO.

