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Uj évfolyam kezdeten állónk, új elő
fizetésre hívjuk fél közönségünket. Bezárult 
mögöttünk az első évfolyam lapunk "múlt 
számával. Fél évet éltünk át küzdve "és 
harczolva a kezd-t nehézségeivel. Fél év 
óta szolgálja lapunk Kemenesalja nagy kö-

—zönségérielc érdekeit. Miként szolgáltuk ez: 
idő alatt, megérdemeljük-e líözö.nségünktől 
azt a pártfogást, melyben, bennünket része 
síiéit r"— nem mi-vagyunk hivatva eibi-
rálni, hannin az a közönségv——közön 
ségnek az a része, mely fél év óta a .Kis-
Czell és Vidéke" támogatására sorakozott 
és annak-hű pártolója. 

' Köszönetet mondunk annak a közön 
ségnek, mely lehetővé tette, azt, hogy a 
saját érdekei képviselejjif lapot^fc fenn, 
annak a közönségn 
és tudja, hogy.' i 1 

képviseli az ő érdekeit, megérrj^pi a jó 
akaratú pártfogást és hogy a sajtó ma már 
egy nélkülözhetetlen orgánum,, melyre egy. 
haladni ̂ óhajtó városnak és vidéknek nini 
hatlanul szüksége van, ha csak azt nem 
akarja,, hogy végleg elmaradjon a kultúra 
lis haladástól. '" 

Ha olvasóink szét tekintenek körülöt
tünk fekvő városokban, mindenütt a hala 
dást. látják és e haladásnak egyik hatalmas 

előmozdítója, főtéi.yezőjc a sajtó, mely esz
méket termel, irányit, küzd, harezol városa 
és vidéke haladásáért. . 

Örvendetes tényként konstatáljuk, hogy 
városunk és vidékünkön meglehetősen szép 
számmal vannak azokyvkik a sajtóén áldoz-
uak s azt elismerik arrjrüzélet nélkülözhet-
len fontos tényezőjének s anyagilag lámo^ 

jgaíják is. De fájdalommal kell konstatál
nunk azt Is,,hogy isméi szép számmál van 
nak azok, kik.áldozni.iudnánalrés köteles
ségük volna, részint Vagyoni helyzetüknél 

lapjuk, abban a szíves;jóakaratú támogatá
sában részesítsék a jövőben is, melyben 
eddig részesítették, , , • 

Szives támogatásukért ismételten köszö
netet mondva maradtunk 

hazañas üdvözlettel 
" >KIS CZEL.L és VIDÉKE< 

- r; szerkesztősége, 'i' 

lészimr társadalmi áUásijknál fogva, "délmhd 
ezek egy fillért sem áldoznak a sajtó támo
gatására. 7 

Lapunk fél éves fennállása^-bizonyltja, 
hogy az küzszükséget pótol s minden téren 
fokozott erővel és buẑ ffljmmal igyelezett 
czélja- felé haladni. 

volt ed.llg, az lesH B e n is. A—nagy 
közönség érdekeinek^^Hgáiat-ában állunk 
lapunkkal s :ig^:rreTn^áiWtTrrmás'ól támo-
yatást, mint attól "a közönségtől, melynek 
érdekeit eddig isjuven képvisé te és kép 
viselLa jövőben ís. . _ 

Az -uj évnegyed és évforduló küszöbén 
biza'onimal fordulunk lapunk t. olvasóihoz, 
arra kérVe őket, hogy a .Kis-Czell és Vidé-
ké- "t, mely a nagy közönségé, az ő lap-

Ezelőtt másfél évvel &délyben egy 
kapzsi hiéna Ügyvéd teljesen tönkre tett 
egy földbirtokost, A tönkre tett földbirto
kos jóbarátja volt az ügyvédnek és mind
ennek daczára a jóbarát ügyvéd, küiczítálta 
azt birtokából. Akkoriban nagy port'vert 
fel ez: az i j ^ ^ . a lapok hetekig írtak róla, 

ggy aa ügyvéd 
'Szolgálatában állott, 

kik alávaló jtTüzérkedéssel és furfanggal az 
erdélyi magyar birtokot román kézbe akar
ják játszani. - ""' " • ' -' . ~ v — 

Mi volt igaz e hirből,' mi nem, az_ítt 
mellékes. A szomorú valóság, a tény az, 
hogy a tönkre tett erdélyi földbirtokos 
végső elkeseredésében meggyilkolta barit
ját, az ügyvédet, aki csupa szíves jóakarat
ból jblditinfutóvá, koldussá tette.- *" " 

Ez az eset jut eszünkbe most, mikor 

T r u é c z k j X I Í T Í S . ' , 
Ne higyje a szíves olvasó,- hogy a fent irt 

név költött volna. Nem, oh nem. Emberünk ter
mészetbeli alak, de akitől a szép termeszét meg 
vonta azt,' ami a férfi nemnek jelzője- és ékes
sége.. Normálisnál nagyobb orra alatt nem nőtt 
bajusz, sem szakát. Nem volt telévényes a talaj. 

- finom gumói a hajnak nem tenyésztek, benne. 

mint a tenyerem. 
• Mondom, ezt megvonta tőle a természet 

de_ helyette adott neki nagy vágyakat s vakmerő 
reményeket. Nagyokat ásított s igen unatkozott 
a falu csendes magányában, ahol kévés aprópénz 
kerül az ember markába. Tehát az ő fejébeJs 
~'mint sok máséba —.a meggazdagodás vágya 
motozkált Ez költötte ileí éji almából, cz sar
kalta, ez nógatta, nem hagyta nyugodni. Ha valami 
kicsit elszenderült, azt álmodta, hogy menykő 
gazdag volt Megemelte már ábarna képti czigány 
asszony kártyáját is, az is ssíc^jzerencsét .mon-. 
dott neki. hogy egészen tele lett vele a feje. 

Sokszor hallotta.már a szomszéd komától, 
-hogy Budapesten meg lehet gazdagodni. Hogy 
ott tenger sok a pénz; akár mint a szemét. Gon • 

. dőlt: tehát merészet' és nagyot, hogy felzónáz 

Ií pestre s tán nem is sok-időre meggazdagodva 
tér Qttnaa_vissza Hisz hâ otĉ vataki, ugy-ő is-
zöld ágra .vergődik, Jtgenj&jÍ&UB&_JB3gi& 
hisz hallotta mar sokszor, hogy Budapestet! az 
aranynak forrása van; az ezüstnek nincs semmi 
érté e. a bankjegy, pláne a bankjegy .' egyátáTan 
nem kell senkinek. Tereintőkn,-mily drágaThely 
lehet az, hisz itt mindenki él s hal 'érte. 

Gondolatait tett''követte, gőzparipáza ült, 
melyen gyorsan- felszáguldott -Budapestre. Mikor 
meglátta Magyarország sz'vét, azt a ragyogó szép 
tuetroool^mertsz^á I m a t„ megvalósulni.Vájfe,,-J^iyjarB^iyoiiiak,. dií VtiMtlíhfgf e»**-"»'1»^ 

'"^^ Ámult; barnult a.fényes, városon, a 
palotasoron, a drága; kháM^ukunr~a- villawus-
masinán. -a sok uri népen, raig végre lelke világa 
lerészegedett. -Nem .volt többé kíváncsi látni a 
sok ragyogó szépséget, égiszen elteilett vele' 
Tehát merész vágyának megvalósulása után né
zett. Kutatott, keresgélt jó fizetéses állás után, 
egyik helyszerzőtói ment a másikhoz, de hama
rosan elhelyezni egyik sem tudta Gondolta hát, 
hogy ,a xzipríngéreken kivül̂ megsẑ lit ő más em
bereket is, hátha úgy vágya előbb festet ölt. 

Amint járkált fői s alá a fényes városba a 
J'ercncz-köruion megsTÓtitott-egjrjő képlí fiatat 
uri, embert; elmondta neki, vidéki .tájszólás* 
szerint, hogy mibe töri szegény -fejét'; •», fiatal ,qri 
ember-hantát, tisztába lett Vele, hogy ez ember
inél az agyacs nem fejlődhetett két és fél font
nál nehezebbre és hogy a- természet a borbély 

költ-ségtóLls megmentette, a 'kővetkező tanácsot 
adtaiickft .Hallja atyafi, én szerzek önnek'jó 
fizetéses .állást és—honoráriumot nem is kérek— 
érte, álljon be maga a "barátokhoz, jól hozzájok 
illik, de előbb engedélyért forduljon a főkapi
tánysághoz, mert engedély nélkül ott fel nem 
veszik. Azután utat mutat neki és azzal moso
lyogva eltávozott. 

Turóczki István mohón szívta magába a 
"iirkPA októberi levegőt,, s megkettőztetett lép
tekkel sictett a főkapitányságra, ott valami szol-

daróezot barátcsuhával akarja felcserélni stb. Az 
ál-íi>kapitáily nagyié 1 kuleg tcljesitctte ,Xui 
kivánatát, hogy igenis lehet barát, de előbb 
jelentkeznie, kell a Lipótmezőn. Sok fáradságba 
került Turóczkinak, amíg eltalált a Lipótmezórc, 
ott vette észre, hogy mennyire megcsalták vak
merő reményei; s nagyon elbúsulta magát. •' 

~~Á pénzé Is végképy elfogyott' és nagyon 
megéhezett, kérni nem mert senkitől semmit, 
ugy elgondolkodott, hogy milyen mennybéli bol
dogság volna most ienyelni egy falat fekete ke
nyeret , . . Sok viszontagság után végre kiért a 
brrdar hegyekbe —s- unnan keresztül "a vérteTek-
nek és egy heti keserves szenvedés után végre 
haza ért falujába. , . '. . 

Most itt pihen baberaín. . _ 
íícm adná-faluját •ezer Budapestért - sem. 0 

hideg borzongás futja végig egész valóját, ha -

http://rk.ut8.ar


Kis Czell, 1900. • KIS-CZELL és'VlDÉKE. Hétfő, január t. 

\ 

széltében, ugy suba alatt beszélik, hogy a 
kise/elli ügyvédi karnak is meg van a 
maga ráksebe, fekélye, melyet kimetszem" 
szeretnének azok a kartársak, kik jobb ér
zessél bírnak. Nem habqzunk annak kije 
lentésével, hogy. az' ügyvédi kar általában 
vént süfyedt, tekintélye nincs, eszközei a 
meggazdagodásra, pénz gyűjtésre nem válo
gatottak, tagjai — bizonyos perczentjét 
leszámítva —'csak lelketlen kufárok, kik 
rajta ülnek a népen és annak a.' zsirján 
élnek. " : 

Fájdalom, Magyarországon nagyon sze
retnek az emberek perelni. Ezt mondja a 
magyar: »ha per, hát legyen per!" És 
viszi a pert a végletekig. Sokszor ;o frt 
ból lesz 100 - aoo frt. És mégis azt mond 
jak a tekintetes ügyvéd urak, hogy nehéz 
a megélhetés, mertra"jogkereső közönség
nek nincs belátása. 

Bocsánat tekintetes ügyvéd tirak! Oh, 
dehogy nincs! Csak az ügyvéd uraknak 
volna egy kissé több lelkiismerete, no meg 
egy kis szive! Ámde ép az a baj éspedig 
a legfőbb baj, hogy az ügyvédek javarésze 
diplomáját aranybánya kutforrásnak- nézi 
s prakszísa -első éveiben már nagy vagyont 
akar összeharácsolni. Hogy számtalan el is 
éri vágyát s hogy alig néhány év lefor
gása alatt tetemes vágyönt gyújt össze, 
arra számtalan példa van. Természetes, 
hogy sok kicsi sokra .megy, sok kifosztott 
szegény ember elárverezett bútorának ösz-
szegéből össze is gyűl a sok arany és a 
lelketlen üzérkedő 
donosa nyugo 

Ámde ti 
az önök hivatása! Nem a 
ketten üzérkedés, hanem a jogvédelem, nem 
a családoknak földönfutóvá tétele, agyon 
nyomoritása, kifosztása, 
a jog sértetlenségének tiszteletben tartása 

az önök erkö'esi kötelessége és hivatása. 
De kérdjük, hányan vannak manapság az 
ügyvédek, önök között, kik a jogot tiszte-
ük s hányan,-kik a dip pina, a czégér ál 
arcza alatt mézes-mázos beszéddel, avagy 
a nép tudatlanabb részénéi fenyegetéssel, 
ijeszléssel ugy cselekesznek, mint az az efr 
délyi ügyvéd, aki másfél évvel ezelőtt éle--
lével fizette meg gazságát és e'érté rette
netes bünhődését azért, mert földönfutóvá, 
koldussá, nyomorulttá tett számtalan ember 
életet s végre akadt egy elszánt egy el 
keseredett ember, aki legyilkolta. * 

dúlva a részvél ? Az agyonlőtt ügyvéd, vagy 
a gyilkos fétéfr Nem-e a gyilkost szánja 
minden igaz. ember, daczára annak, hogy 
főbenjáró bUtít követett el!. . '._ 
\ ^Ügyvéd uraim! jó" lesz az erdélyi ügy 
véd rémes esetére vissza emlékezni és Fokáig 
reá gondolni és emelkedni felette. Legyen 
ez intő példa önök eTőtt, minden ügyvid\ 
előtt. A tisztességes- ügyvéttleUlt legyeién ő. pen modernnek kereszteltek el, 
példa, hógy ne engedje a—tisztességtelen 
kollegák jogtiprását. gazságát s a kliensek 
kifosztását, a tisztességtelen ügyvédek előtt 
pedig szolgáljon elrettentő például az agyon
lőtt erdélyi ügyvéd rémes esete a jövőre 
nézve. 

Tekintetes ügyvéd urak! Vigyázzanak ! 

fejlik feleit, könnyen jelszakadhat a czérna 
szál 

hírnevét is rontják, aláássák. Akinek^nem, ... 
köpönyege, az ne vegye magára, de ha a -
puritikáczíó mielőbb be nem következik, 
ne csodáljak, ha lépten-nyomon ismétlődni 
fog a bosszút kereső földönfutó esetei 

Jó lesz a tisztességes ügyvédeknek, a 
purífikácziót addig siettetni, míg az nem 
késő. . 

Huss Gyula. 

A X X . s z á z a d . 
A természet jogrendje ugyan még nem 

yf^.Tf £^f^f.T'3AÁ » "J s z á z a d .d4fkertet.de hivatalosan 
a pápa rendelkezésénél fogva, — mire e 
sorok napvilágot látnak — már beléptünk 
a XX ik századba. Boldog mosoly ül ki az 
arezokra s az Ösmerősök vidáman köszön^... 
tik egymást: Boldog uj évet! És tán sen
kinek, vagy igen kevésnek téved eszelje 
végig szaladni az. imént mult századon, mi 
gazdag—Volt-
tója 

megnyi-
volt annak az uj kornak, mit sajátké-

melyaek-— 

„ , , ,_ ji- ni J°n neme rendítette meg a fo'dteket? a A kard csak gyenge czérna szálon függ K . . . . . Bg , , ~*~ *' ., — s i _ » _ — Í — s r — " -̂ffranezra város forradalma nem keltette e fel 

sajátságait, jó rossz tulajdonságait az uj 
század van hivatva kultiválni. Pedig a teg
nappal kimúlt évszázad történei műnkben 
kiváló helyet foglal d bő eseményeinél 
fogva, melyek közül nem: egy kettő Euró
pái forrongásba hozta, sőt kihatással volt 
az uj világrészekre is. Az-Európát-verő 
nagy Napóleon világbirodalmi eszméje vaj

renditette meg a fö'dteké.t? 

nemtörődöme V A z ügyvédi kamarák 
erkölcsi kötelcs^^iJKiméletlen purifikáczió 
val he;yre állítani az ügyvédi kar tekinté-

hanem az igazság. | ivét minél előbb, mert a lejtőn már sokan 
vannak s ezek a tisztességes kollegák ]á 

Budapestet említeni hallja. S óva Inti rokonait, 
barátait, hogy Bpcstre ne igyekezzenek, hogy 
azt a hires fényes varost kerüljék el messze, 
mert ott — kivéve a bankárokat — éhen hal
nak az emberek. 

, ' • Németi Gyula. 

S i l városi szórakozás. 

való kibontakozás és azoknak lehető más utakon 
való kikerülése és egy ujabb módozatnak kifúr, 
készésc a monoton életnek kissé kedélyesebb 
hangulatszerzésc miatt nem egyszer kénytelenitc-
tik az ember oly szórakoztató eszközökhöz nyúlni, 
melyek talán véralkatával meg nem egyező dol
goknak a szemlélőre mulatságos pillanatokat köl
csönöznek. 1_ -,-Uéték következetes menetetérór 

Ma már .nap későn kd. korán nyugszik, a n n a k , d i s i n d • h a r n l a d i k u t i a 

a hosszú éjszakák a pezsgoveru embernek nem' 
" v^,kugüj% ha. ar, njpljnunkajáj 

dódik a konczert. Mindenki kap elsó osztásra 6 
lapot, az adu felvágaűk és a felvétel után ismét 
osztva lesz mindenkinek 3 lap Az első hí piros 
hetest, a felvevőnek a szemes gibiczek villogó 
szemekkel várják a téves hívások és ütések ered
ményét, Jiogy azoknak bírálatába bocsátkozhas
sanak és a fiók kártyások között mentül nagyobb 
pánikot előidézhessenek Ilyen épületes játék ját
szódott le az-elmúlt legközelebbi napokban a 
gibiczek számtalan ' sokasága' mellett, kik unal
mas estelyükct olcsó szórakozásuk közepette 

. , . J-óhajtják eltölteni Tök az adu, első híja a piros 
A mindcnnapiassag unalmas szála. k ^ ü i j ^ , , ^ m e j y e , , m i s6dik. .a tök filkóvat üt, 

a É j * _ 
•"-aMSf-HfttHfciy" a" tc^fMfr'^éfltesérc 

csekély befolyással hat 
A túlságos alvás bagyadságot, sápadtságot, 

lófajast és sok más egyébb oly szimptómákat 
idéz elő, mely figyelmessé teszi az alvót óráinak 
redukálására. De hát mi tevő legyen is az ily 
természetű ember kis városban ? Színház, czlrkusz. 
hangverseny, tombola, műkedvelői előadások vagy 
•ok más egyébb ily szórakozások hiánya miatt 
kénytelen -a blatozásoknak szerényebb részét 
ibénybe venni, nehogy az unalom oly erőt vegyen 
rajta, hogy az a pletykák világába sodorja és 
azon vegye magát észre; hogy a bécsi kofákkal 
most már egy színvonalon áll. Tehát alá veti 
magát egy oly ember befolyásának, ki tresuraja 
álul egy szerény társas- kártyajátéknak hasznai
ható tagjává neveli. 

Megnevezi a helyet, napot és órát annak 
gyakorlására, kiköti a játék összeg nagyságát, ki-
alkusszá a kártyapénz fizetését s azután megkez

eli nem piros'az adu, 

utána köveikező kontrázza a játékot és adja bele 
a piros disznót. — Uraim tévedés, én a piros 
disznót nem akartam beletenni, hanem elhúztam 
magamat, mert magátót"értetődik,, hógy a piros 
király tökkel mindig üthető, ha adu. likkor a 
gibicz urak között nézeteltérés .fejlődvén; meg. 
akászták a játék menetét és előadást-tartanak a 

A második htja 
piros hetessel, 

gibiczck̂ nĉ m_ĵ yjm 

osztás, — első hí és bemondja a quartot piros 
disznóig; a játék folyik, utolsó ütésnél egyik játé
kostól esik a piros felső, gibiczek, a játékosnak 
nemevolt quartja, mert' a piros felső nem volt 
nála, tévedés! a játék nem számit, újra osztani. 
A játékosok közül egyik éltesebb jtagja most 
m.ir megsokalj.i a sok jóakaratú figyelmeztetést 
és kéri a gibicz urakat a hangos nyilatkozat 
mellőzésérc, mert annyira zavarólag hat a játé
kosokra, hogjKa teköt á pírostól, zöldet a mák
tól meg sem t«|w különböztetni vagy a zűrza
varok folytán feíJííendd kárpótlást tanyérozas ál
tal teszünk kénytelenek pótolni. Erre a gibicz 
urak kereket oldván, a főhadnagy, az athléta 
védnöksége mellett váratlanul érkezett olasz éne
kesnők bájai közé dobva magát, kárpótlást sze
rezve előbbi veszteségeért és igy a játék rendes 
mederbe tcreltctctt. 8 V. 

Európának rabiga alatt görnyedt Képét a 
kábulásából ? Olyan események sorozata a 

B is meg hí b-
népek, országok 

ame'yek kihatással 
dókra is. ' 

álmányok és . felfedezések kora 
század, annak különösen másik 

fele; ez és az emberiség hirtelen előrehala
dása a kultúrában tudományi és művészeti 
ágakban való gyors nivó foglalás eléggé 
dokumentálják, hogy a népek boldogulása, 
virágzása csak bekében -eshet meg s ez az 
általánosságban elfogadott nézet szülte az 
örök yilágbéke megalapításának eszméjét. 
Azok után a népet ölő, országokat kitörlő 
rérés -ádáz tusák. évek hosszú folyamán 
húzódó, lönkitő háborúk után, hogy a béke 
megvetette lábát, mi hirtelen gyarapodást 
tapasztaltunk minden irányban, mi lendü
letet nyert az ipar, a kereskedelem, a tudo
mány s a művészet. A 19 ik század adta 
vissza emberi jogát millió, meg millió em
bernek, kik ma az" egyenlőség kórszakában 

a^válvetve munkálkodnak a haza jóléte a 
közvagyon, az általános boldogulás elérése 
körül. A mult század adta meg a népek
nek a létjogosultságot, mivelhogy megsze
rezték a szabadság testvér tényezőit, az uj 
század czéija tqvább fejleszteni, nemesbiteni. 
ezek-korrekt fogalmát, mert csak a nemes 
intézmények lehetnek áldásosak egy or; 
sorsára, csak tisztességes állapotojt 

zadvég elmúlott, vele sirba szállott az ide
gesség -sza1ií~ÍsyTmosT~Jöjjön a nyugalmas, 
kqr, mi fontolni is tud cselekvés előtt, a 
dolgok hprderejét bérezni és főleg féké
ben légyen bővelkedő, mert a béke. ele-
mentuma minden igaz jónak. A mult szá
zad sikerei ném teljes sikerek, mert hiány
zott belőlük a lélek, —' az átgondolás. S 
az i yen sikerek csak félértéküek. • 

A higgádságot tessék főfaktorul venni 
meggondolásban, kivitelben - Az uj század 
valóban uj legyen s ne mindenképen fqly-
tr.tása a réginek. A régi szókasokát tessék 
meg zilálni s jókkal kiegészíteni A modern 
ség szép eszme, de korlátlanul visszaélni 
vele, kevésbé hálás valami. Okuljanak a 
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múlton, a tegnap kimúlt századon és akkor 
bálran nézhetünk az uj század elé. 

V. P. 

Gyémánt k i i vi Iz idor a he lyze t rő l , 

C'lülsige oz ongul királyné karácsonyi 
ojándikul ot ongul khalunáinok oz ongul' 
oor horcztérre sikóládét • ioIdoli, mire 0 
sokoládé oda ér, fiiorra oz ongul tolóno 
ság norlj része űrök álmát oloszsza ó horcz-
téren és.idj_soí dobat sokoládé nem lesz 
kézbesithetü. Un oztotót hiszek, - hodj o kis < 
czelli bakolt. Joksrékpiliziáznál, az-övé csSd-
egynél egészen mekf.irditsa von_q dolog.) 
Otánglius totón ii nadj részének nem lehet 
o ied/elmes királyné ajándék sokoládé! kéz-
óesil/ieni és td) sók mekmorodja, — o kii 
czelli bókolt Jokarikpénzt&rnál pedig mire 
oz iivé c.'fdbgy mek szőni, semmi se nem mo-
rodja kiosztani való. Vadfísi oz ongul-bór 
harcttiren morodjo vissta a sok sokoládé és 
elvestik sok ánglius, o kis czelli bökött loio-
rékpénztárnát elveszik sok pénz is tnorod/a 
sak szegéngy ember, , . 

.~ - '• , í -v* : - •, •. > •' '; " '} . — . ' : : •' 
O Kemenesalján mondtad the is verd 

o tied melledet, hodj o legbbcsö/etesebb em-
még ma 

-Olvasóinkhoz^! Hírlapunk raai szá
ma.- a rendesnél három száz példánynyal 
több jelent megs. E számunkból több felé 
küldünk mutatványszámokat. Kérjük mind 
azokat; kik még eddig nem támogatták 
lapunkat, lépjenek az előfizetők soriba támo 
gassauak-bennünket-anyagilag és szellemi 
leg is, hogy lapunk ' mindenkor hű tükre 
legyen Kemenesalja Vidékének. Bárkitől el 
fogadunk közleményeket s ha az közérdekű, 
készséggel kiadjuk lapunkban. A kezdet 
nehézségeit jórészt legyőztük már, igy ha 
Kemenesalja közönségé csak egy kis jó 
akaratot tanúsít lapunk irányában s meg
hozza azt a csekély anyagi áldozatot, melybe 
a lap kerül, mi fokozott erővel törekszünk 
arra, hogy Kemenesalja közönségének min 
den téren hasznára lehessünk lapunkkal. 
- . .— Olvasóinknak, lapunk barátainak munka
társainknak és .ismerőseinknek -öoldog -̂ui évet 
kívánunk. I*.. • 

— A vármegye szénája rendben van. Kei 
szig Ede főispán, aki október közepétől kezdve" 
utazott a_vármcgyélien. a. vármegye adiniuisztrá-
cziójának megvizsgálása czéljából,. most- fejezte 
fje" körútját.-A főispán- megvizsgátta Szombathely, 
Kőszeg városok és a szolgabírói hivatalok veze
tését s a vármegye közigazgatását teljesen rend-
ben találta. » -* . 

— Kinevezés Az igazságügyi miniszter a 
kts-czclli járásbíróság mellé ügyészségi megbizot-

| tul dr. Brunncr Ferencz kis-czelli ügyvédet ne
vezte ki. s 

— Körorvos választás Ost6 Asszonyfán a 
megüresedett köroryosi állást mull. csütörtökön, 
deczember—rcVán t̂öliülték be választás utján 
Kórorvosul — négy pátyátóVközUl — egyhangúlag 
Huszár Antal hosszu-peresztegi körorvos válasz
tatott meg. j. • 

— Ezüstlakodalom. Alstadter József kis-
czelli kereskedő és neje nwlL vasárnap ünneprl 

bérei még ma is o 'kerr fi'm Halzenberg 
Lojos 4z o Ridl Károly, tesoreság^ 

Kis Czell ben ii 
lapot is utszáz olejan hó elilßzeTf^ ledjen. 
mint o htrr fün >Bek* vendéglős ár. 

. *?- - - . . . ^ — -.'.-T ] 
'. Ongyi maiest (nhelés) nliije ki o tied 

orrodon, mini ahányszor o Menykű tekén 
thetes ór. igazai mond. 

O Gizella bodapeiti leángy iiházásitó 
edjletnil led/en tilt neked biztosítva khilenez 
leángyod. 

- ;..r • • ,>l?M-il:/ft .-i.-,'••T-V- • •. - ~ -: : , : :'-'• r-
kh'úzpami kap,házba khiszblj theedj 

kost filléres piiioló Jeteiére és ot. ojló he
lyelte oz obiakon menj be. (Lolri lel, secco, 
lerw.{ 

• O kis czelli ojonnan olotutl dalárda 
énekelje el the fn ölted o „Gcmitósz mar-
Ihász daloreszin férni clrkuml." 

Ve nosz szépséggel birja a Ilii ed felesé
ged és a .kén orvosod tkezeljen el the tőled. 

. r . - — .~9 - —— r~-y 

O királji járásbíróságé jégrehajtó or 

énei 

lék nagy számú rokonság 
házasságuknak 25 éves 
házaspárt többen.üdvözö. 

lóbarátoK körében 
ĵát. .A jubiláns 

t-ineglepe-

Oz i Havai fedj hát igazgatóságtól led te 
Iheneked j'ó erkölcsi bizonyítványod. 

Qj esztendő napján poikadjál the mek 
ürümoáben. - . ^ .' - . 

Eztetet khiván tiszta szivbot: 
- • Gyémántküvi. 

1 
{ K - — Hátralékos előfizetőinket ismétel

ten tisztelettel Űrjük a kdiraiéioi mielőbbi 
behmidésér*, hogy több oldalú kótelczeltsé 
getnknei mi is eleget tudjunk lenni:. 

nevetek" fel és 
Sil alkalmi lapui 

|tisztcl<tére;"riiely 
nt meg szellemes 

ipar-gyár titkára, kit 
eresztettek szárnyára 
adott ki a jubiláns 
Rózsafüzér* cz'nn alatt jef 

tartalommal ' 
Egyleti -élet A polgári olvasókör mult 

hó 27-én este az idősb Tóry féle vendégtő helyi
ségében rövid gyűlést tartott. A gyűlés egyedüli 
tárgya volt az újonnan megalakult kis-czelli dalos
kor elnökének amaz átirata, melyben áz olvasó 
kört arra kéri, hogy a helyiséget illetőleg egye
süljenek a daloskörrel s vegyenek lel együtt 
megfelelő helyiséget A daloskör elnökének át
iratához többen hozzászóltak s- hosszas vita után 
kimondották, hogy az olvasókör, tekintve anyagi 
helyzetét, nem mehet bele a daloskör ajánlatába 
Ezzel a gyűlés feloszlott. Ez ügyhöz legközelebb 
mi is hozzá szólunk s azt hisszük, hogy sikerülni 
foĝ rnődot találni az egyesülésre. 

— Uj rovatunk. .Gyémántküvi Izidor a 
helyzetről* czimü rovattal gazdagodott ezúttal 
lápunk, melyet .időnkint nie fogúnk jelentetni. E 
rovatunkban szatirikus humorral fogjuk a felszínre 
kerülő dolgokat kritizálni. Ii rovatunk régi zsidó 
dialektusban íródik, mindazonáltal legkevésbbé 
értelmezendő és magyarázandó félre, vagyis : 
hogy e [óvatunk tartalma izr. polgártársaink bo-
szantására volna Lapunk ugy"mint eddig, ezen
túl is liberális szellemben lesz szerkesztve és a 
felekezetek békés egyetértésén -munkálkodunk 

..ovábbra 
'̂ adászat-íTVIult hó 26-

Manó birtokosnál vadászat tartatott."' Tudvalevő, 
hogy az' egész kfs/ezelli járásban a nagy hó felett 
I "cmtnyí vastag jégréteg, illetőleg kéreg volt, 
mely akár az erdőn, akár a mezőségen a közle%| 
kedést majdnem lehetetlenné teszi, sok helyütt e 
miatt a vadászatokat ezideig Sem tartották meg. 
Amjnt halljuk, nevezett ur, a bájon olyképpen 
akart segíteni, (már tudniilik a vadász urakon) 
hogy az erdőben az utakat szekerekkel és mar
hákkal megtörette és minden fogat marháinak 
lábait is bekőtöztette és fuszeklit is húzatott rá. 
A szegény Jiajtók óvó intézkedéséről aJKinban* 
megfeledkezett -es igy történt hogy egy hajtó 
szintén véletlenül oly annyira kimerült az ember-
feletti hajszában. 4rogy-varahogyan az erdőn hagy
ták el De később egy k'ssé magához térhetett, 
de csak — amint értesülve -vagyunk egy 
téglavetőig tudott jutni, ahol összeesett és nem 
birt többé felkelni.' Másnap reggel a jelzett helyen 
megfagyva találták. Elvárjuk a hatóságtól, hogy 

ez ügyben azigani vizsgá>tot -fog tartani, hogy 
kit inéképpen illet a felelősség. 

— Az írnok követelése. Egyik ismert rossz 
fizető- főnökhöz állított be a napokban az irnokja 
s előadta: hogy 50 trt fizetése van ugyan már 
bent a főnök urnái, ennyi jár neki osztrák értékű 
forintokban, dé őneki van_ belátása a tekintettel 
van a mostani nagy félre is. így megelégszik 10 
frttal, adjon neki annyit a'princzipájís ur. A prín-
czipális ur rögtön meg is ígérte a 10 .fit ki
fizetését, csak várjon az irnok ur az irodában, 
ki fogja neki küldeni. Az írnok türelmesen várt 
s alig egy negyedóra múlva a szobaleány 30 krt 
kézbesített neki, mint a princzipálls ur küldemé
nyét. A szegény, lmok máig is várja a hátralé--
kos 9 frt 70 krt. 

— Tánczmulatság. A nemc-s-magasí-i •Ön
képzéskor* ifjúsága.saját könyvtára gyarapítására 
1890 évi január hó 6-án Schéiber Vilmos ven
déglőjében zártkörű farsangi tanczvigalmat rendez, 
melyre a meghívókat már szétküldte a rendező
ség Beléptldij: Személyjegy 80 fillér, esaládjegy 
1 korona 60 fillér. — , . 

— A sertéskivitel korlátozása. A fóldmi-
velési miniszter közzé teszi, Hogy.a cs. és klr. 
osztrák belügyminiszter deczember hó 23-án kelt 
táviratával a sertésvésznek Ausztriába való bevi
telét deczember 29-tól kezdődőleg vármegyénk 
területéről, a sárvári- és vasvári járásokból további 
intézkedésig betiltotta Ezzel egyidejűleg előbbi 
beviteli tilalmi rendeletét a szombathelyi és német-
ujvári járásokra vonatkozólag hatályon kívül he
lyezte. 

— Ingatlanok árvarese. A kis-czelli vb-
takarékpénztár csőgtömege által a mult hó 28-ra 
hirdetett Rosenberg-féle kis-czelli és sági ingat
lanok árverésé csütörtökön-volt a kir. jbiróság 
telekkönyvi osztályánál. Az árverésen sokan vet
tek részt, mindennek daczára az árverés nagyon 
vontatva haladt s csak kisS éSte ért véget. JAz 
ingatlanokból többen, vettek. .' 

— A vönöczki rablógyilkosok, Pap Samu 
és Mógor István, mint azt már lapunk legutóbbi 
számában .megírtuk, ez időszeriet a szombácthelyi 
ktr. törvényszék I ighazában vannak. Mógor ma 
is tagadásban van, nem ismer be semmit a gyil-
kbssagbóL 

áth Je«se^es• 
éledi földbirtokos

nál alkalmazo|̂ í)éresek a mult héten szerdán 
éjjel 1 órakor az istállóban összevesztek. A vesze
kedés közben Horváth József Nagy Lórinczct oly 
erősen szúrta meg-a vékonyán, hogy sebe élet
veszélyes. A vizsgálatot megindították. 

— Községek költség előirányzata. '- A var
megyei aüspaui hivatal a közelmúlt napokban 
tette közzé a községek 1900 évi költség elő
irányzatát. A kis-czelli járás községeibea a követ
kező az előirányzott százalék: i'apócz 26, Kecs
kéd 20. Kenyéri 34. Szcnt-Miklósfa 22, Jánoshása 
32, K-Sömjén ősszadó 20, -földadó 3. Kem.-Szt-
Márton összadd 41, földadó 6, Mcrsc b. Váth 
31, Vönöczk összadó 24, földadó 4, Szérgény 22, 
Pórmagasi 23, Nemes Magasi 22, Kerm-Hőgyész 
225, K-Szent Péter 20, Várkcsző, Egyh.-Kesző^ 
MagyarGencs 21, Izsákla I23, Alsó-Sagh 10-5, 
Karakó 11. Duka 22, Keled 15, Kis-Soudyó 16, 
Keresztúr 34, Nemes-Dömölk 14, Kem.-Mthalyfa 
15, Borgáta 30, Egyházas-Hetye 184, Felső-Mes
teri 25. Nagy-Kőcsk 203. Alsó-Mesteri. 25,'kí-
polna 16, Kis-Köcsk -26, Tokorcs 25, Csonge 23; 
Ostfi-Asszonyfa 28 százalék. 
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— Mélyen tisztelt vendégeimnek az év
forduló alkalmával boldog uj évet kívánok. 

•Kis CzeJJ, I 9 Q O . k ja > r , J í .^gg^j^ja^^íM 
... Horváth József, 
- xi ,yj Uvéháj, tOatOimm, 

• - —— • "—7— s-teTírrarr 
Igen tisztelt vendégeim és ismerőseim 

fogadják legjobb kivánataimat az uj esztendő 
alkalmával. 

Kis-Czell, 1900. jan. 1. 1" ; • 
Stóger Miksa, 
*HM(ám. uáUodw. 

Pártfogóimnak, ismerőseimnek és jó-
barátaimnak boldog uj évet kívánok. 

Kis Czell, 1900. jan. 1: 
Gáspár Kálmán. 



,KtaCzell, 1900. 

széliében, ugy suba alatt beszélik, hogy a 
kisczelli úgy védi karnak is meg van a 
maga ráksebe, fekélye, melyet kimetszeni 
szeretnének azok a. kartársak, kik jobb ér
zéssel bírnak., Nem habozunk annak kije 
lentésével, hogy az ügyvédi kar általában 

eszközei a véve tüfytdly tekintélye nincs, 
meggazdagodásra, pénz gyüjtésrenem válo
gatottak, tagjai — bizonyos perczentjét 
leszámítva — csak lelketlen kufárok, kik 
rajta ülnek a népen és annak'a zsírján 
élnek. 

Fájdalom, Magyarországon nagyon sze
retnek az emberek perelni, Ezt mondja a 
magyar: .ha per, hát légyen per!" Es 
viszi a pert a végletekig. Sokszor 10 frt 
ból lesz 100-200 írt; Es mégis azt mond 
ják a tekintetes ügyvéd urak, hogy nehéz 
a megélhetés, mert a jogkereső közönség-

_ nek nincs belátása. 
Bocsánat tekintetes ügyvéd urak! Öh, 

dehogy nincs! Csak az ügyvéd uraknak 
volna egy kissé több lelkiismerete, no meg 
egy kis szive! Ámde ép az a baj és pedig 
a legfőbb baj, hogy~az ügy védek java része 
diplomáját aranybánya kutforrásnak • nézi 
s prakszisa -első éveiben már nagy vagyont 
akar összeharácsolni. Hogy számtalan el is 
éri vágyát s hogy alig néhány év lefor
gása alatt tetemes vagyont gyűjt össze, 
arra számtalan példa van. Természetes, 

—~ : B OKy kicsi sokra megy, sok kifosztott 
szegény ember elárverezett bútorának ösz-

. \ szegéből össze is gyül a sok arany és a 

„ . K I S C Z E L L és VIDÉKE. 

az önök erkö'csi kötelessége és hivatása. 
De kérdjük, hányan vannak manapság az 
ügyvédek, önök között, kik a jogot tiszte
lik s hányan, kik a díp'oma, a czégér ál 
arcza alatt mézes-mázos Beszéddel, "avagy 
a. nép tudatlanabb részénél fenyegetéssel, 
íjesztéssel -ugy cselekesznek, mint áz az er
délyi úgy véd, aki másfél évvel ezelőtt élé-
lével fizette meg gazságát és e'érte rette-| 
netes bünhődését azért, mert földönfutóvá, 
koldussá, nyomorulttá tett számtalan ember 
életet-s végre akadt egy elszánt egy el 
keseredett ember, aki legyilkolta. V - j 

•És váljon ennél az esetnél kifelé for
dulva a részvét f Az agyonlőtt ügyvéd, vagy 
a gyilkos felé ? Nem-e a gyilkost szánja 
minden igaz ember, daczára annak, hogy 
főbenjáró_bünLlkövetett e l ! . „ — - — -

Ügyvéd uraim! jó lesz az erdélyi ügy 

reá-gondolni és emelkedni felette. Legyen 
ez: intő példa önök- előtt, minden ügyvéd^ 
előtt. A tisztességes- ügyvédelőtt legyen in ő 
példa, hogy ne wngedje a tisztességtélen 
kollegák jogtiprását. gazságát s a kliensek 
kifosztását, a tisztességtelen ügyvédek előtt 
pedig szolgáljon elrettentő például az agyon
lőtt erdélyi ügyvéd rémes esete a jövőre 
.nézve. . " i •-' 

- Í : Tekintetes'ügyvéd urak 1 Vigyázzanak! 
A kard csak gyenge czérna szálon függ 
fejük felett, könnyen elszakadhat a czérna 
szál, 

Hétfő, január t. 

•rkedő ügyvédi^jploma tulaj 
'odtanjijien^l ^ftin^^^^S^ 
elcmî ^̂ ^̂ Ĵ̂ Î ^̂ ^M r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ í̂ 

lelketlen üzérkedő 
donosa nyugo 

Ámde te** 
az önök hivatása! Nem a ^Qtifirás, a lel 
ketlen üzérkedés, hanem a jogvédelem, nem 
a családoknak földönfutóvá tétele, agyon 
nyomoritása. kifosztása, hanem az 'igazság, 
a jog sértetlenségének tiszteletben tartása 

a nemtörődi 
erkölcsi kötél 

•Az ügyvédi kamarák 
íméletlen purifikáczíó 

val helyre állitam az ügyvédi kar tekinté
lyét minél előbb, mért a lejtőn már -sokan 
rvannak"^ ezek-" a tisztességes kollegák ió. 

Budapestet említeni hallja. S óva inti rokonai:, 
barátait, hogy Bpcstre ne igyekezzenek, hogy 
azt á hires fényes várost- kerüljék el messze, 
mert ott — kivéve a bankárokat — éhen hal
nak az emberek. 

• , j ~ Y Németh Gyula. 

Kis városi szórahozás. 
- _: A min~dcnnapiass3ff unalmas szálai kö*ül 
való kibontakozás és azoknak lehető más utakon 
való kikerülése és egy ujabb módozatnak kifúr, 
kéazése a monoton életnek kissé kedélyesebb 
hangulatszerzése miatt nem' egyszer Icénytelenitc-
tik az ember oly szórakoztató eszközökhöz nyúlni, 
melyek tahin yéralkataval meg nem egyezó dol
goknak a szemlélőre mulatságos pillanatokat köl
csönöznek. 

dódik a konczert. Mindenki kap első osztásra 6 
lapot, az adu felvágaúk.és a felvétel után ismét 
osztva lesz mindenkinek 3 lap Az első hí piros 
hetest, a felvevőnek a szemes gibiczek villogó 
szemekkel várjak a téves hívások és ütések ered
ményét, hogy azoknak bírálatába bocsátkozhas
sanak és a fiók kártyások között mentül[nagyobb 
pánikot előidézhessenek Ilyen épületes játék ját
szódott le az elmúlt legközelebbi napokban a 
gibiczek számtalan sokasága mellett, kik unal
mas estélyüket olcsó szórakozásrdr^közepette 
óhajtják eltölteni Tök az adu, első híja a piros 
királyt, melyet a második a tök filkóval üt, az 
Utána következő kontrázza a játékot és adja bele 
a piros disznót. — Uraim tévedés, én a piros 
disznót nem akartam beletenni, hanem elhúztam' 
magamat, mert magától̂ értetódik; hogy a piros 
király tökkel mindig üthető, ha adu. Ekkor a 
gibicz urak között nézeteltérés fejlődvén, meg. 
akaszták a játék menetét és előadást tartanak a 

M-Í f«-if - ' U A - J C - L-t 1 . - 1 -i j*ték következetes meneteléről A "második híja Ma m**^t#jat£t^kotto nyugsí.k, J

a n M k í á U t B Ó U a h a r m a d i k u u a a hosszú éjszakák a pezsgóvérü embernek nem 
előnye, kivált ha az naabmunkáiának ĉsak>azoa 

csekély befolyással hát ..'_>• - -
A túlságos alvás bagyadsagot, sápadtságot, 

Bfájást és sok - más egyébb oly szimptómákat 

piros hetessel, 
gibiczek nem jól van I hiszen nem piros az adu, 

, ~ a ^ ^ ö - i ^ . - c r - i s i i ^ . - - - a ^ ^ w ' a z - ü i 
osztás, — első hí és bemondja a quarfot piros 
disznóig, á-játék folyik̂  utolsó ütésnél egyik játé
kostól esik a piros felső, gibiczek, a játékosnak 
nem volt quartja. mert a piros felsó nem volt Mér dó, mely figyelmessé teszi az alvót Óráinak-L":,™ \T T , 

redukálására. De^hát mi tevő legyen is az ily R 4 1 ^. t * . v e d < S ? ! .» I«ék.n*ni szám.t, újra osztani, 
természetű ember kis városban ? Színház, czlrkusz. hangverseny, tombola, műkedvelői elóadások vagy 
sok más egyébb ily szórakozások hiánya miatt 
kénytelen a blatozásoknak szerényebb részét 
ibénybe venni, nehogy az unalom oly erőt vegyen 
rajta, hogy- az a pletykák világába sodorja és 
azon vegye magit észre, hogy a bécsi kofákkal 
most már egy színvonalon all. lehat alá veti 
magát egy oly ember befolyásának, ki tresuraja 
által egy szerény társas kártyajátéknak hasznai
ható tagjává neveli. . 

Megnevezi a helyet, napot és órát annak 
gyakorlására, kiköti a játék összeg nagyságát, ki-
alkusszá a kártyapénz fizetését s azután rocgkez-

. « : ~ ' -• • • . r - • : 

A játékosok közül egyik éltesebb ,tagja most 
már megsokalja a sok jóakaratú figyelmeztetést 
és. kéri a gibicz urakat a hangos nyilatkozat 
mellőzésére, mert annyira zavarólag hat a játé
kosokra, hogy a tíkót a pirostól, zöldet a mák
tól-meg sem tudja különböztetni Vagy a zűrza
varok folytán fedezendő kárpótlást tányérozis ál
tal, leszünk kénytelenek pótolni. Erre a gibipz 
urak. kereket oldván, a főhadnagy, az athlíta 
védnöksége mellett váratlanul érkezett olasz éne
kesnők bájai közé dobva magát, kárpótlást sze
rezve előbbi veszteségéért és igy a játék rendes 
mederbe tcrcltctctt. ' ,-í~^Í 

hírnevét is rontják, aláássák. Akinek nem 
köpönyegé, az ne; vegye magára, dÉTta^ 
purifikáczíó mielőbb be nem következik, 
n,e, csodáljak, ha lépten-nyomon ismétlődni 
fog a "bosszút kereső földönfutó esete. 

Jó lesz a tisztességes ügyvédeknek a 
puririkácziót addig siettetni, mig az nem 
késő. . —-• 

Huss Gyula. 

A X X . s z á z a d . 
A természet jogrendje ugyan még nem 

jelzi az uj század elérkeztét. de hivatalosan 
a pápa rendelkezésénél fogva, — mire jb' 
sorok napvilágot látnak — már beléptünk 
a XX-ik századba. Boldog mosoly 'ül _fci" az~ 
arezokra s az ösmerősök vidáman 
ttk-egymást:r. Boldog uj évet!r=Es tán sen
kinek, vagy igen kevésnek téved eszébe 
végig szaladni az imént mult századon, mi 
gazdag volt eseményekben.s mi megnyi
tója volt annak az uj, kornak, mit sajátké
pen modernnek kereszteltek el, s melynek 
sajátságait, jó rossz tulajdonságait az uj 
század van hivatva kultiválni. Pedig a teg
nappal kimúlt évszázad történelmünkben 
kiváló helyet foglal el bő eseményeinél 
fogva, melyelr közül nem egy kettő Euró
pát forrongásba "hozta, sőt kihatással volt 
az uj világrészekre is. Az Európát verő 
nagy Napóleon világbirodalmi eszmeié vaj-
jon neme renditette meg a földtekét• a 
| frítnezia \ áros forradalma nem keltetie e fel 
Európának rabiga alatt görnyedt népét a 
kábulásából ? Olyan események sorozata a 
oik század, mik néha [nagyon is meghib

b a n ó ^ ^ az egKejisulyt, népek, országok 
ame'yek kihatással" 

adókra is. • 
Simányok és felfedezések kora 

vált aTriult század, annak különösen másik 
fele; ez és az emberiség hirtelen előrehala
dása a kultúrában, tudományi és művészeti 
ágakban való__gyors nivó foglaJás/eléggé 
dokumentálják, h9gy a 'népek boldogulása, 
virágzása csak békében esljet meg s ez "az ~. 
általánosságban elfogadott, nézet szülte az 
örök világbéke megalapításának eszméjét. 
Azok után a népet ölő, országokat- ki törlő 
Térés ádáz tusák, évek hosszú folyamán 
húzódó, tönkitő háborúk után, hogy a béke 
megvetette lábát, mi hirtelen gyarapodást 
tapasztaltunk minden irányban, mi lendü
letet, nyert az ipar, a kereskedelem, a tudo
mány s á művészet. A ' 19 ik század adta 
vissza emberi jogát millió, meg millió em
bernek, kik ma az egyenlőség korszakában 
válvetve munkálkodnak a haza jóléte a 
közvagyon, az általános boldogulás elérése 
körül. - A mult század adta meg a népek
nek „a- létjogosultságot; mivelhogy megsze
rezték a szabadság- testvér tényezőit, az uj 
század czélja tovább fejleszteni, nemesbitem 
ezek korrekt fogalmát, mert csak a nemes 
Intézmények lehetnek áldásosak egy ország 
sorsára, csak tisztességes állapotok' közt 
v;ni.';o'.:«ir ír.-.&nos bnír^TnáV K'sfá.: 
zadvég elmúlott, vele sirba szállott az ide-
gesség szaka is, most jöjjön a nyugalmas 
kor, mi fontolni is tud cselekvés előtt, a 
dolgok horderejét átérezni és főleg béké
ben légyen bővelkedő, mert a béke ele-
mentuma minden igaz jónak. A mult szá
zad sikerei nem teljes sikerek, mert hiány
zott belőlük a lélek; —•' az átgondolás. S 
az i yen sikerek csak félértéküek. 

A higgadságot tessék főfaktorul venni 
meggondolásban, kivitelben Az uj század 
vajöban ojJegyen s ne mindenképen foly
tatása a réginek. A régi szokásokat tessék 
megszitálni s jókkal kiegészíteni A modern 
ség szép eszme, de korlátlanul visszaélni 
'vele, kevésbé hálás valami. Okuljanak a 



IOQO. »K1S-CZELL es VIDÉKE« Hétfő, január t 

múlton; a tegnap kimúlt századon és akkor 
bálran nézhetünk az uj század elé. 

-V. P. 

GyéméntkQ wi Iz idor a h e l y z e t r ő l . 

Ú fülsége pz ongul királyné korácsonyi 
ajándékul o* ongul kkatunáknok oz ongul-
bór horcziérre sőkotádil kSttőll,' mire- o 
sütőiddé oda-ér, ok torra óz ongul kolona 
ság nodj része Urakálmát oloszsia ó horcz-
téfen és Tidj sok doboz sokpiádé neyi tesz 
kézbesithetü. fin az la tat hiszek, had) o kis 
czelli bókolt tokoritpéiiztárnil, oz övé csőd-
ógynél egészen mekfardttva von o-dalag. 
Oz ongliur. tolón ik nodj részének nem lehet 
o ked/elmei királyné ajándék sokoládét kéz-
besilheni és id/ sok mekmorodja, . —' o kis 
ctetli bókol/ tokaréipénztámál^pedif mire 
oz üvé c.'édögy mekszöni, semmi se nem ma-
rodjo kiosztani való. Vadfis: oz ongul-bór 
Iiorcztéren marad ja vissza 0 sok sokoládé és 
elveszik sok -ongliur o kis czelli Bókolt ipto 

sok szegéngy ember. 

OrKenunesalján 
o tied melledet, hodj 

—hereit meg 

mand/ad the és verd 
legbecsületesebb eiu-

o herr fűn Kaizenberg ma is 
Lojos is. O-Ridt Károly lesoreság^ 

Kis Czellben r 
ot és utszáz oleian hó etüfizeHQ ledjev. 

mint o herr fün >Bek% vendéglős ór^ 

., •. -- - Olvasóinkhoz ! HirJapunk mai szá
ma, a rendesnél három száz példánynyal 
több jelent meg. E számunkból főbb felé 
küld ünk mutatványszámokat. Kérjük mind 
azokat,' kik még_ eddig nem támogatták 
lapimkat, lépjenek az elpfizetők_soclha láino 
gassanak bennünket anyagilag és szellemi 
leg is, hogy lapunk mindenkor hű tükre 
legyen. Kemenesalja vidékének. Bárkitől el 
fogadunk közleményeket s ha az közérdekű, 
készséggel kiadjuk lapunkban. A kezdet 
nehézségeit jórészt legyőztük már, igy ha 
Kemenesalja közönsége csak egy kis jó 
akaratot tanusit lapunk irányában s meg
hozza azt a .csekély anyagi áldozatot, Melybe 
a lap kerül, mi fokozott erővel törekszünk 
arra, hogy Kemenesalja közönségének min 
den téren hasznára lehessünk lapunkkal. 

Olvasóinknak, lapunk barátainak- munka
társainknak és ismerőseinknek boldog ui_év£t. 
lavanunk*. _ • -• . ..-

A vármegye szénija rendben van.- Kc 
szig Ede főispán, akt bktgppr közepétől kezdv 
utazott a vármegyéi ien a vármegye adniinisztrá 
cziójának megvizsgálása czéljából, most fejezte 
be körútját. A főispán megvizsgálta...Szombathely," 
Kőszeg városok,és a szolgabiréi hivatalok veze.--| 
tését s a-vármegye közigazgatását teljeseri. rend
bet) Málta. «• 

^ Kinevezés. -Az igazságügyi -niiiiis/.icr a 
kis-czelli járásbíróság mellé ügyészségi megbizot-
tüf dr. Brunncr Ferencz kis-czélli agyvédet ne-' 
vezle- ki. . : . . 

Kor orvos választás Ostfi. Asszonyfán a 
megüresedett'körorvosi állást múlt csütörtökön, 

töi / f r r ét ~tuorod)U | <teWtlilber̂ ÍB-ab~'{BireU8k be választás- utján 
Körorvosul—- négy pályázóvközül — egyhangúlag 
Huszár Antal hosszu-peresztegi körorvos válasz
tatott meg. ' % 

— Ezüstlakodatom. Aístádter József" kis-
czelli kereskedő̂  és neje mul̂ vasárnap ünncpel-

: Ongyi makesz (t kelés) níijje M~o•tied 
orrd&om, mint ahányszor o Meny kii tekén 
thetes ór igazat mand. -

O Gizella bodapetti leángy iiház'dsitó 
edjle/nil ledftn Ihnieked biztosítva khilencz 
leángy od. 

O khüzpanii táv. házba k he szólj the edj 
kosz fii/éret piikotó Jeteiért ís oz ojtó he
lyette oz obiokon menj bt. (Lotri tét, seeco 
ttrua, ijp.) <" 

• 
O kis czelli aj onnan o/oku/t dalárda 

énekelje ti the fii. ölted o , Gemitász mar-
thisz dalorcszin férni cirkumt." 

........ V" ^>„ft-ii» tWlTi-r" — 
Ve nosz -szépséggel birja a thied felesé

ged és o házi orvosod kkezfljfu fl thetőlcd. 
- O királji járásbirósági jegrehajló or 

sajna/kötni the Jülöllcd, ltod; már nincsen 

-;v ^* ' Manó birtokosnál vadászat tartatott. Tudvalevő, 
hogy az egész kis-czelli járásban a nagy hó felett 
I cmtnyi vastag jégréteg, illetőleg kéreg volt, 
mely akar az erdőn, akár a mezőségen a közle
kedést majdnem lehetetlenné teszi, sok helyütt e 
miatt a vadászatokat ezideig sem tartották meg. 
Amint halljuk, nevezett ur, a bajon olyképpen 
akart segíteni, (már tudniitik a vadász urakon 
hogy az erdőben az utakat szekerekkel és mar
hákkal megtörette és minden fogat marháinak 
lábait Is bekötöztette és fuszeklit is húzatott rá. 
A szegény hajtók óvó intézkedéséről azonban 
megfeledkezett és igy történt, hogy egy hajtó 
szintén véletlenül oly annyira kimerült az ember
feletti hajszában, hogy valahogyan az erdőn hagy
ták el De később egy kissé magához térhetett, 
de csak — amint értesülve vagyunk '— egy 
téglavetőig tudott jutni, ahol összeesett és nem 
bírt többé felkelni. Másnap reggel a jelzett helyen 
megfagyva találták: Elvárjuk a hatóságtól, hogy 

Oz illával fedjliáz igozgottiságtól Itdjt 
theneked Jé erkölcsi bizonyítványod. 

Qj esztendő napján pokkadjál the mek 
ürütnodben. 

Eztetet kiríván tiszta stivbil: 
o QyéwaáirtfcflTl 

H Í R E K . 

; — Hátralékos előfizetőinket ismétel-
ten tisztelettel'kérjük a hátralékok mielőbbi 
beküldésére, hegy több oldalú- kÖKtczettsé 
geinknek mi is fügét tudjunk ttnni. 

lék nagy szamu rokonság j 
házasságuknak 25 éves < ' 
házaspárt többen üdvözö 

ipar-gyár titkára, kit. 
eresztettek száruyáraej 
adott ki a jubiláns 
'.Rózsafüzér' czira alatt jeli 
tartatommal— 

óbarátoK körében1 

A jubiláns 
raeglepc-

Rcve tok fel és 
alkalmi (apol 

ate!<-térc, mely 
meg szellemes 

ez ügyben szigorú- vizsgálatot fog tartani, hogy 
kit méképpen iirét a felelősség. ' 

— Az írnok követelése. Egyik isme/t-rossz 
fizető főnökhöz állított be a napokban ózirriokja-, 
s előadta: hogy 50 f̂rt fizetése van ugyarr már 
bent a főüök urnái, ennyi jár neki osztrák értékű 
forintókban, de őneki van belátása s tekintettel 
van a .mostani nagy télre is, igy megelégszik 10 
frttal, adjon neki annyit a ̂ rinczipális ur. A prln-
czipálís ur rögtön meg' is Ígérte a 10 fit ki-' 
fizetését, csak várjon az irnok ur az irodában, 
ki fogja neki küldeni „ A z irnok türelmesen várt 
s alig egy negyedóra múlva a szobaleány 30 krt 
kézbesített nekí: mint a princzlpális ur küldemé
nyét. A szegény irnok máig is várja a hátralé
kos 9 frt 70 krt. 

~— Tánczmulatság. A nemes-magásl-i >On-
képző-kört ifjúsága saját könyvtára gyarapítására 
1890. évi január hó 6-án Schelbér VHmos ven
déglőjében zártkörű farsangi tánczvigalmat rendez, 
melyre a meghívókat már szétküldte a rendező
ség . Beléptidij : Személyjegy-80 fillér, családjegy 
1 korona 60 fillér. "'' ' 

— A sertéskivitel korlátozása. A föld ml-, 
velési miniszter közzé teszi," Hogy a cs. és klr. 
osztrák belügymiuiszter deczember hó 23-án.kelt 

'4*áviratával a sertésvésznek Ausztriába való bevi
telét deczember 29-től kezdÓdőleg vármegyénk 
területéről, a sárvári és vasvari járásokból további 
intézkedésig betiltotta Ezzel egyidejűleg előbbi 
beviteli tilalmi rendéletét a szombathelyi és némét-
ujvári járásokra vonatkozólag hatályon kívül he
lyezte. * . 

— Ingatlanok árvaíése.^A kis-czélll vbr 
takarékpénztár csőgtömege álui a múlt hó 28-ra 
hirdetett Roscnberg-féle kis-czelli és sági ingat
lanok árverése- csütörtökön volt a kir. jbiróság 
telekkönyvi osztályánál. Az árveréjsen sokan vet
tek részt, mindennek daczaia az árverés nagyon 
vontatva haladt s csak késő este ért véget. JAz 
ingatlanokból többen vettek. 

— A vönöczki rablógyilkosok. Pap Samu 
és Mógor István, mint azt már lapunk legutóbbi 
számában megírtuk, ez időszeltét a szombathelyi 
kit 

— Egyleti élet A» polgári olvasókör rnult 
hó 27-én este az idősb Tóryjélc vendéglő helyi 
ségében rövid gyűlést tartott. A gyűlés egyedüli 
tárgya volt az újonnan megalakult kis-czelli dalos
kör elnökének amaz átirata, melybén az* olvasó 
kört arra kéri, hogy a helyiséget illetőleg egye
süljenek a daloskőrrel s vegyenek lel együtt 
megfelelő helyiséget.; A daloskör elnökének át
iratához többen hozzászóltak s hosszas vita után 
kimondották, hogy az olvasókör, tekintve anyagi 
helyzetét, nem mehet bele a daloskör ajánlatába 
Ezzel a gyűlés feloszlott, -Ez ügyhöz legközelebb 
mi is hozzá szólunk s. azt hisszük, hogy sikerülni 
fog módot találni az egycsillésre. 

— Uj rovatunk. .Gyémántküvt Izidor á 
heiyzetrói' czimü' rovattal gazdagodott ezúttal 
lapunk, melyer időnkint me fogunk jelentetni. E 
rovatunkban szatirikus nuinorralfogjuk.̂ a felszínre 
kerülő dolgokat kritizálni, li rovatunk jégi. zsidó 
dialektusban Íródik,* miiidazobáhdi jegkevésbbé 
értelmezendő és magyarázandó .̂ Slre.̂ vagyis : 
hogy é rovatunk tartalma i/.r--pokprartarsaiuk bo-
szantasára volna Lapunk ugy mint eddig, ezen
túl is liberális szellemben lesz szerkesztve és a 
felekezetek békés egyetértésén -munkálkodunk 
'ovábbra isi 

tőrvényszék f ighazábáfl vannak Mógor ma 
is tagadásban van, nem ismer be semmit a gyil
kosságból. 

Tyáth József̂ ésr 
lélédi földbirtokos

nál -alkalmázol^béresek' a múlt héten szerdán 
éjjel j„.órakor az istállóban összevesztek. A vészé- . 
kedés közben Horváth József"?íagy Lórínczet oly 
erősen szúrta meg jL-Vjékonyán, hngy -sebe-élet*— 
veszélyes. A vizsgálatot' megindították. 

—. Községek költség előirányzata. A vár
megyei alispáni hivatal T I közelmúlt napokban 
telte közzé a községek 1900 évi költség elő
irányzatát. A kis czelli járás községeiben a követ
kező az előirányzott százalék: Pápócz 26, Kecs
kéd 20, Kenyéri 34, Szent-Miklósfa 22, Jánoshása 
32, K.-Sómjén összadó 20, földadó 3, Kem.-Szt-
Márton összadó 41, földadó 6, Merse b. Váth 
31, Vönöczk összadó 24, földadó 2, Szergény 22, 
Pórmagasi 23. Nemes-Mágasi 22, Kem.-Hőgyész 
-22-5, K -Szerit Péter 20, A á̂rkeszőp Egyh.-Kesző. 
Magyar-Gencs 21, Izsákta 12-3, Álsó-Ságh IO'SJ.. 
Karakó I I , I.'uka 22, Keled 15, Kis-Somlyó 16, 
Keresztúr 34, Ne'més-Dömölk 14, Kcni.-Mihályfa 
15, Borgáta 30, Egyházas-Hetye 184, Felső-Mes
teri 25. Nagy-Kőcsk 203. Alsó-Mesteri 25,1GP— 
polna 16, Kis-Köcsk 26, Tokorcs 25, Csóngc 23, 
Ostfi-Asszonyfa 28 százalék. 

— -

Újévi ü d v ö z l e t e k . 

Mélyen tisztelt vendégeimnek az év
forduló alkalmával boldog uj évet kívánok. 

Kis Czell, 1900. jan. 1. 
^"'•^''Harfatfr Jflwef, " jfcr*í-rii:- -•••••• 

Igen tisztelt vendégeim és ismerőseim 
fogadják legjobb kivánataimat az uj esztendő 
alkalmával. 

Kis-Czell, 1900. jan. ü . . . ' . 
Stőger Miksa, 

• Pártfogóimnak, 
barátaimnak boldog 

Kis Czell,*-1900. 

ismerőseimnek és jó-
uj évet kivánok. 
jam- 1. 

Gáspár Kálmán. 
borbély .. f 



Kis-Czell, igoo. .KIS CZELL és VIDÉKE-̂ - Hétlő, január i. 

i m i - T - T B B . " : 
(E rovatban kötőitekért feMís.iéget nem vállal a szerk ) 

• - Ä " N y i l a t k o z a t . 
.; Á T,rCis-CzeH és Vidéke' múlt évi decz. 

'.'-.hó 17-én megjelent 25 számában dr: Balassa 
Jenő kis czelli ügyvéd által a kir. jbíróság 

• előtt egy-elleném használt durva kifejezése 
miatt nyilatkozatot tettem közzé. 

É nyilatkozatomra maúr vártam, hogy 
Betelhciiiídr. Balassa Jenő válaszolni fog 
és megpróbálja tttlságos szeiecsenségét any 

.. nyira^ámennyire lehet, feliérre mosni, Mi-
után azonban ináig mély hallgatásba merü t, 
e -sorokban bátorkodom Betelheim dr. Ba-í 
lássa Jenő ügyvédet a maga meztelenségé
ben bemutatni, r^* - -

Ugylálszik, hogy Uetelheim dr. Balassa 
.Jenő helybeli ügyvéd elismeri magáról azt, 
hogy áz a fogdmeg, senkire sem illik reá 
másra, mint önön magára, amit I8'>4. év
ben el is követelt a, saját irodájában, a 
felével szemben és csak most jöttem árra, 
hogy ő áz ilyen kocsis módra vivőit fogd> 
megért érdemjelt Vár, ami ugy látszik, hogy 
meg is érkezett az a várva-várt érdemjel, 

• de hogy ki legyen az a szerencsés nagy 
ember, hogy azt feltüzzeí ha meg nem sér
teni vele, egy alkalommal bé Jogom ma
gamat mutatni és a tisztelt -közönség jelen-

-létében átayujtani. ^ "',""' 
Mindezek u án ragaszkodom az előbbi 

álláspontomhoz, vigyázzon, az ördög n- m 
alszik r— de már ébredez. — Egyebekben 
boldog uj évet kivan... 

Kis Czell, IS99. decz. 

819/1899. végrh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102 § a értelmében ezennel köz 
hírré.teszi, hogy a kis czelli-kir. járásbiró 
-ág 1899. évi S. p. I. 3̂ 8. számú végzése 
következtébeii •dr.T,yrkol2b~Mihály ügyvéd 
által képviselt ,,Kemenesaljai"Tákarékpéhz-
tár javára Molnár György és társai ellen 
2000 frt s járulékai erejéig 1899 évi novem 
ber 24 éri foganatosított kielégitésPvlégre" 
hajtás utján lefoglalt 867 frtra becsült 6 
db szarvasmarha;. 2V c-ákó, 3 sertés, gazda 
sági észközök. -takarmánynemü slbből álló 
ingóságok 'nyilvános árveréseri eladatnak. 

|««r- .Mely áTverésnek a kis czelli kir. járás-
bíróság 1899 évi V. 428/3. szátiiu végzése 
folytán 200 forint . tőkekövetelés, ennek 
1899. évr-márcz. _ 3 3 napjától járó ^ll,'Jrka.-
toatái. '///o váltó-.díj és eddig összesen 73 
frt 95 krban bíróilag már megállapitoft költ
ségek erejéig Borgátáti leendő ésVKiizlésére 
1900. évi január hó 8-ik napjának d. e. 

10 órája 
hátát időül kitüzetik és ahhoz a venni .szándé
kozók oly megjegyzéssé) hivatnak meg, 
hogy az. érintett ingóságok az 1881, évi LX." 
t.-cz. 107. és^trj8. § a értelmében készpénz 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek bee? 
áron alul is el íegnak adatni. r-v_ 

ÁrneíinyibefKáz elárvezendő ingóságo 
kat mások is ie. és felüjtoglalták-é-s azokra 

[•láelégirésFjogorrnyertek-volna, ezen árve
rés az 1881. évi LX t.-cz. 102. §. a értelmé 
ben esek javára is elrendeltetik. 

Kelt. Kis-Czell, 1899. decz. i8-án. 

tai,' '/•% váltó dij és eddig összesen 30 frt 
S7 krban bíróilag már megállapított költ
ségek erejéig Alsó Ságon leendő eszközlé
sére ;'"' . ' " .' ' 
1900 évi január hó' 12-ik napjának "d. e. 

• 9 órája ' "•">: 
határidőül" kitüzetik és aliiioz"a venni szán
dékozók óly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett .ingóságok az 1881. évi 
LX. tcz. 107. és 108. § a értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingósá 
gokat mások is le és fslülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi L X . t-cz. 102. g/ér
telmében ezek jávára is e'rendeltetik. 

Kelt Kis Czell, 1899. évi deczember 
22. napján. 

Végh Kálmán, kbvhtó. 

- NagyvondigISs Csöng*.'H* azt hhzt hogy 
ml megelégszünk fizetésképpen azzal, hogy._5 hő 
után vissza küldi a lapot, akkor nagyon csalódik. 
Legyen nyugodt, álmodjék szépeket addig ís, 
míg követelésünket Ügyvédünk behajtja önön. . 

H i r d e t é s e k 

j u t á n y o s á r o n közö l t e tnek . 

„ H U l Y Ü Á R i r - s z á l i o d a 
. ' K I S - C Z E L L . , . . 

Alulirt bírósági végrehajtó az j88L_éyi 
LX Cscz. 102. § a értelmében ezennelköz-
hirré teszi, hogy a szombathelyi kir. tör 
vényszék 1899. évi 6684 száuiu végzése kö
vetkeztében dr. Porkoláb Mihály ügyvéd 
á tal . képviselt a kis ozelli takarékpénztár 
javára Néki-Antal sági lakos ellen 296 frt 
tőke s jár. erejéig 1899' október hó ji én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt 412 frt 10 krra becsült 40'mérő 
buza, 20 mérő rozs, 40 mérő árpa, I ló, 

| gazdasági eszközök^ takarmány stbből álfó 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kis czelli kir. járás-^ 
bíróság 1899. évi 209/2. számú 'végzésé' 
foJy^rt-íSo. frt tókÉkÖJtetelés, ennek_UM9. 
évi;jauuár.Jió 29. napjától járó. 6% kama-

661/1899. végrh. szám. 

Ánerési birdeíoéBj. - - -
."Alulírt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX: t. cz._102. § a értelmében' ezennel 
közhirré teszi, hogy a kis czelli kir. járás-
biróság_L899. évi S p. II. 44/3. számú vég
zése következtében dr. -Porkoláb Mihály 
ügyvéd által képviselt a kis czelli takarék
pénztár csődtömege javára Stosz József és 
neje köcski lakos .ellen 600 frt s jár. ere
jéig 1899. éyj_október hó 11 én foganatn- . 
sitow"kielégjtési végrehajtás- utj&v-Iéfpglalt 
és 368 frtra becsült 4' sertés, 20 kereszt 
rozs, gazdasági eszközök, takarmánynemü 
slbből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely ái verésnek' a kis czelli kir. járás-
j 890. évi V. .383/2. számú végzése . 

:ek«vere1esi esnek 1898. 
_ lói járó VJx kimaral, 

'$'/» ^P°" dij és eddig össsesen 39 frtban 
biróilajr már megalapított költségek ere-, 
jéig Nag> -Köcskön leendő eszközlésére 

1900. évi. január hó 5-ik napjának d. e. 
9 órája ~;. -.' 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók' oy megjegyzéssel Hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az "1881. évi 
LX. tcz. 107. és 108 8 a értelmében.kész
pénzfizetés ^rgéllett, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul fs elfognák adatni. 

Amennyiben az alárverezendő" ingósá
gokat mások js le és felülfoglaltatták.,_ és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t. cz. 102. §. ér
telmében ezek jayára' is elrendeltetik. 

Kelt Kis Czell, 1899. évi deczember 
20. napján. 

Végh Kálmán, vbhtó. 

Kemenesalja legelőkelőbb és legnagyobb]: 
" kényelemmel berendezett szállodája." 

Kényelmes szobáit, mérsékelt olcsó 

Ki tűnő z a m a t o s m a g y a r borok ! 
I*. Állandóan friss csapolt legjobb, kőbányai 

'"' - király sör kapható ! 
' Kis pohár sör 8 kr.. nagy pohár 13 kr. 

Kitiinö magyar konyha. 
Naponkint friss villás reggeli egy pohár 

sörrel együtt 20 tru 

A m. L- közönség szives pártfogásáért ese 
. ~éen« maradtam " 'kiváló, tisztelettel 

S t Ö g T e X » .Honptrin" .lAlloda bcrlíjo. 

A modern teknika minden kellékével felszerelt nagyszabá • nyomdánk 
elvállal miuilenni'mii nvoaiiatváiivok pontos és díszes Wiltítisát, n. m. 

kOnjveket, he iltpokat, 
kereakadelini nyomtat-
vAnyoka'. rfipirfttokftt 

Meghívókat, körlevele
ket, gyiRzjrilüntétiekrft 
nerjegy«kei itb. tKb. 

0 1 ' kOnjveket, he iltpokat, 
kereakadelini nyomtat-
vAnyoka'. rfipirfttokftt 

Meghívókat, körlevele
ket, gyiRzjrilüntétiekrft 
nerjegy«kei itb. tKb. 

0 1 ' kOnjveket, he iltpokat, 
kereakadelini nyomtat-
vAnyoka'. rfipirfttokftt 

Meghívókat, körlevele
ket, gyiRzjrilüntétiekrft 
nerjegy«kei itb. tKb. 

Minden néren nevezendő nyomdai munkákat díszesen és ízlésesen 
legolcsébb áron állítja ki. ~> . 

Megrendeléseket' el/ogad': -

1 „ K i s - C z e l l é s V i d é k e " kiadóhivatala Kis-Czell 


