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Nostra culpa. 
Semmiféle epidémia nem vitt véghez 

oly kegyefien pusztítást a magyar faj közt, 
mint a czim- és rangkórság, többek közt 
itt Dunántúl is. 

Amit a török szultánok ezernyi ezer 
hadai, Dzsingisz és Tamerlán tatár hordái 
elraboltak tőlünk, az semmi ahhoz képest, 
mit az örökké élő molochnak áldozunk. 

Nemzeti korunk ma már a ezim-
kórság. 

A mai középbirtokosság nem elégszik 
meg a tekintetes czimmel, .nagyságosnak'' 
csúfoltatja magát 

Az ilyképpen .nagyságossá* vedlett 
ifiur aztán rövidesen tönkre megy s bir
toka idegén késre jut 

Pedig hát, akié a föld, azé a hasa. 
Igy leszünk lassanként idegenek saját 

honunkban. Egy üres czim miatt. 
A .nagyságos" czim velünk 01 asztal

hoz, velünk utazik és mulat. 
A régi tekintetes vünk, kiknek én 

ennyi birtoka volt, mint nekünk, megéltek 
a magukéból tisztességesen, s a mellett 

tudtak az irodalomra, a művészetre, s a 
közjóra is áldozni. 

Vendég szeretetük; pedig határta
lan volt. 

Szívesen osztotta még a régi, jó te
kintetes ur vendégével azt, ami „-házától 
kikerült", s e mellett gazdasága is vi
rágzott. 

Az egyes megyék ázékvárosaiban, a 
megyegyülések és vásárok alkalmával 
csak ugy hemzsegtek aj középbirtokosok 
négyes fogatai, melyek mind saját neve
lésű csikókból kerültek ki. 

De esek a lovak nem . csupán pará
dénak voltak tar-va. Ha a gazdaság ugy 
kívánta, hat húzták a boronát, a fogast 
vagy á simahengert, -A 

Egyszóval megkeresték, be is hozták 
gazdájuknak a tartási költséget s a mellett 
az évi csíkozással, minthogy a négyes 
anyaié anyagul is szolgált, nem kis jövö-
delmet juttattak a tekintetes ur zsebébe, 

De ma ugyan melyik .nagyságos ur" 
menne vizitbe csikós lovakkal ? Egysem. 

..Inkább jár a .nagyságos ur" két rossz 
digdáncson, mit a honvédségtől kölcsön 

UtogtUi Kofiuthnil. 
Irta: Oelsei Biró Zoltán. 

Taliánországban vagyunk.... , Wo dle 
Citronen blühcn,* mint a nagy német költő 
mondja. 

Az egész ország egy nagy kert Utóu-
utfélen terem a sok pompás déli gyümölcs, 
mihez mi csak drága pénzen juthatunk. 

Itt szabályosan vont árkok közt íizs-íöld 
terül cl. As árokpar.on pedig terem az arti
csóka. Ott a domboldalban narancs- és czltrom-
erdő. A fákon virág és érett gyümölcs egy és 
ugyanazon időben. 

A tengerpart szolgál friss osztrigával. In 
gyen! bt égignyuló hegyek. Ott végeláthallan 
siksag. De mindenütt a kultúra remeke. Az 
ember küzdelme a földdel, 

A zöld mezők közt néhol hófehér sáv fut 
végig. Az ember messziről kiterített fehér vá
szonnak nézhetné: az a kocsiút. 

Az uton szénaboglyák jámak-kelnek. Min
den egyes lábrakelt boglya mellett sétál nagy 
kényelmesen, pipájából bodor füstöt eregetve, 
egy olasz férfimuokás. 

Ha a mozgó boglyákat közelebbről szem
léljük, hat meglátjuk, hogy az a boglya még a 
maga lábán jár, hanem csak ugy viszik. Alatta 
látható as olasz munkásod. Szénát >takarulnak." 
Igavonó állat hiányában asszony fején hordja 
haza a szénatermést. A férj a hordásban nem 
segit Asszony dolga itt a földmivelés. 

Megtörténik nem egyszer, hogy a férjnek 
kissé melege lévén, levetett kabátját is feldobja 
a boglya tetejére. 

Ja I Ahány ház, annyi szokás. 
—- De hát a férfiak nem dolgoznak ? — 

kérdik kedvet olvasdnőim ? — Dehogy nem. De 
nem otthon. Eljárnak messze országokba is áj 
dolgoznak a vasut-építésnél, mint .kubikosok.* 
Az olasz férfiakból teliének ki a mi a mi »bali-
zsaink*, .borsosaink,* no meg a sok „színydre.* 
Ezek aztán az év nagyon kis részét töltik itthon, 
családjaik körében. Ilyenkor aztán a szó leg
szorosabb értelmében pihennek — nem dolgoz
nak éppen semmit. 

Azon férfi pedig, ki külföldre nem megy 
dolgozni, ideálja lévén a ,dolcc farmente," el
bandukol nagyobb kikötő-városokba és beáll 
csónakosnak, halásznak s fog magának osztrigát, 
tengeri tüskés disznót (tengeri tüsköncz) és ten
geri pókot, mit aztán minden czeremónia nélkül 
nagy delicziával nyersen fogyaszt cl pár narancs 
kíséretében. 

Tehát 0.aszországban vagyunk. Még pedig 
Baracone Al-Cologneban, a jó megboldogult 
Kossuth kertjében, hol a kedvet emlékezetű 
Ihász Dániel ezredes igazgat valamit egy nyíló 
jázmin-bokron. Mellette fekszik egy óriás hó
fehér komondor. Ez a .Jószág", a .Kossuth 
kutyája.* 

Ihász munkaközben .dudorász.' „Kitárom 
reszkető karom, ölelni földedet. . .* s aztán 
átöleli a jázmin-bokrot s egy könyut törül ki 
szeméből. A jázmin Pátkáről való. Mint piczi 
„bujtást" hozta magával, mikor egyszer régen
régen, mikor egyszer otthon volt Kedves s:-
gornójétől kapta, Ihász Janómétól. A kis bujtat 
gyökeret vert az idegen hon földjében t minden 

zött ki, de „parádés kocsissal" as öl ma
gasságú .homokfutó" kocsi bakján, ki 
ki otthon az inassal együtt mást sem tesz, 
mint a napot lopja horribilis bér mellett. 

Ma a Vendégszeretetnek is vége. 
Mert hát a nagyságos úrtól a pezsgő 

nem kerül, tehát inkább nem hív vendé
get s maga is otthon maradi 

Ugyan ki adna ma ebédet pezsgő 
nélküli . 

A nagyságos gentri kényes gyomrá
nak nehéz a badacsonyi, somlyai, moóri 
vagy másféle másodrendű bor. 

.Saját termésű, kerti borral itatni a 
vendéget, — pláne minden elegantia, sikk 
és bontón ellen elkövetett merénylet 
volna. 

A „tekintetes papa" jól tudott lakni 
délben, ba vendég nem volt két tál étellel, 
mit a saját felesége, vagy leánya hordott 
fel asztalára. A nagyságos asszony pedig, 
(mig "szakácsnője kétszer , annyit ellop 
naponta, mint. amennyit megfőz), az asz
talfőn „adja a horeurt". 

De hát ez máskép nem lehet? 
Nemi — Mert a nagyságos famíliát' 

tavaszszal illatos virágokkal őrvendezteté meg 
az öreg hadfit. Most is az öleiét után oly biz
tatón integet felé, mintha mondaná: , M i meg
értjük egymást, máz egy anyaföld szülötte va
gyunk.* Igy beszélgetett egymással a száműzött,' 
a bujdosó honfi és a kis virág. 

Távolabb hangzik, mint üvegsipocska hangja,' 
a .Repülj fecském* melódiája. Ezt meg Ihász 
betanított pacsirtája fütyüli, a „Hárul* 

A „Jószág* nyugtalankodni kezd. Füleit 
hegyezi. Egy nagyot mordul s a kertecske aj
taja leié rohan. Ihász hiába csitítja őt. 

A kertajtó kinyílik, belép rajt egy .magyar-
ruhát* alak. Magas, erős termét- Szelíd, jósá
gos tekintetű, kék szemekkel, fekete bajuszául, 
hasonszinü körszakállal. Vállán ametiszt gom
bokkal ékesített fekete asztragán-prémcs bunda. 
Fején sastollas kucsma. Igazi Ősmagyar ne
mesi típus. 

Midőn belép, rászól a kutyára : „Jószág 1 te 
bolond ne ugass, jer ide kutyám 1* És az okta
lan állat tán megérté, hogy gazdája nyelvén 
szólnak hozzá, elkezdi farkát csóválni, majd ba
rátságosan ugrál a jövevény körül s örömtelje
sen „szűkölni* kezd. 

Eközben Ihász is előjön a bokrok közül s 
meglátván a vendéget, örömmel felkiált: 

— Mi szél hordoz Itt, édes Vincze öcsém. 
Nem félsz, hogy megesz ez a vadállat ? 

— Nem én Dani bátyám. Nem bántja ez 
a becsületet magyar embert. No, meg hiszen 
kollégák vagyunk. Otthon ugy hlnak bennün
ket, hogy .Kossuth kutya' felel a magyar ur. 

— Itten hozott hát édet fiam, — folytatja 
Ihász s a két jó barát egymás nyakába borul, 
aztán, sirnak-tirnak keservesen. 

Kitűnő szabású gyermek-öltönyök, 1**7 <» a» i iaia.h.lapok 
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l-ik oldal. 

saját fehér keztyűs inasa szólná meg íeg 
elóbb.. De meg uin vissza sem- adnák á 
vizitjüket a hasonló nyomorúságban lélekzö 
szomszédos, már félig-meddig földnélküli 
földbirtokos gentrik. 

Igy megy aztán az egész vakparádé 
mig mehet. Míg nemcsak az erszény lesz 
üres, — de a „kredit" is elfogy s dobra 
ütik az ósi birtokot, 

A nagyságos ur pedig elgözöl Ameri
kába, hol beáll pinczérnek. 

A nagyságos asszony valamelyik még 
vagyonos rokon nyakára megy élősködni 

Hát a kisasszonyok? 
Nos, azok folytatják ott, hol elhagyták. 
Ülnek tovább is a bársony széken, a 

kávéházi divák bársony székén. 
Elmennek kaszirnónek. 
Ez is jó foglalkozás egyéb hiján. 

Legalább nem kell dolgozniok. 
De nem kevésbbé dühöng a czim-

kórság iparosaink közt is. 
A csizmadia .majszter" ma már főnök 

urnák czimezteti magát s csinál fuser 
munkát. ' : " 

A borbély legény (pardon segéd ur) 
.fodrász műterem"-nek nevezi „főnökének* 
öt lépés hosszú, négy lépés széles mű
helyét 8 ötször vágja meg egy borotválás 
alatt a szerencsétlen kliens arczát: 

Igy terjed ez a veszedelmes kór 
nép legalsóbb rétegéig. 

Ezért van már oly sok magyar 
Amerikában. 

Gelsei B í r ó Vincze . 
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— H á t r a l é k o s helybeli előfize
tőinket egész tisztelettel arra kérjük, le
gyenek szívesek lapunk kézbesítőjénél az 
e negyedre szóló, csekély két koronás 

Ugyan mi sírni való van azon, hogy egy 
magyar ember Kossuth kutyáját kollégájának 
nevezi? 

Ezt .ma' már nem érti senki. Én pedig 
„most már* meg nem magyarázom. 

Egyik mellékuton magas, robusztus termetű 
ósz férő közelit a két ölelkező jdbarát felé. Majd 
hozzájuk lép' s mind a kettőt .átöleli forrón, ér
zésteljesen. A sírók az ölelésre felriadnak i 
maguk előtt látják a nagy Kossuthot. 

A magyar úr nem tud szóhoz jutni a meg 
hatottság miatt. Csak fogja, szorítja a nagy 
ember kezét. Kossuth is meg van hatva, sze
mében könny ragyog. De legelébb erőt vesz 
magán s Ihászhoz fordulva Igy szól: 

— Bizony édes Ihász barátom, nekünk már 
az öröm is fájdalmát okoz. De azért hát csak 
mégis örüljünk. Bíró barátunk ma vacsorán az 
én vendégem lesz, önök majd kibeszélgethetik 
magukat holnap is . . . - „ 

Ezután Kossuth átvette a vendégszerető 
magyar házigazda szerepét. Vacsora után Ihász
nak igy szolt Kossuth: 

— Most pedig mutassuk meg Bíró bará 
tunknak, hogy miként szoktuk mi Itt Taliánor-
szágban megöntözni a kertjeinket. , 

Mindhárman kimentek a kertbe. Ott külön 
féle tárgyú beszélgetések közt a kertet átszelő 

. kis patak zsilipjéhez vezeté vendégeit Kossuth 
s parancsolá .Franczeszkú'-nak (igy hívták 
Kossuth akkori inasát), hogy húzza fel a zsili
pet, mi aztán sehogy sem sikerült a Franczesz-
kónak, bárhogy erőlködött ls. Ekkor Kossuth 
maga fogta meg a zsilipet s egy kőunyed rán
tással felhúzta azt. 

A viz lassanként elönté a kertecskét. Midőn 
aztán elégnek taitá Kossuth a locsolást, a zsili
pet ismét helyére ereszté s a töltésen tova ha
ladva, ismét más zsiliphez vezeté Kossuth ven
dégeit, mely a kertben összegyűlt viz leereszté
sére szolgait. t ' 

nyugtáikat kiváltani, miután e negyednek 
is a végé felé közeledünk ím már. Csekély 
összegről lévén szó, azt hisszük bárki is, 
minden megerőltetés nélkül mégfizeheti alt, 
s nem kell hozzá más, csak egy kis jó
akarat. Lápunk- fentartása tetemes anyagi 
áldozatot igényel s igy többrendbeli köte
lezettségeinknek mi is csak ugy tudunk 
megfelelni, ha t. olvasóink méltányolják 
a közügyek terén való önzetlen munkál
kodásunkat s szives támogatásukkal segí
tenek bennünket. Ismételten kérjük - a ; kedden éjjel 
nyugták beváltását. A kiadóhivatal. 

. — Beszüntetett sajtóper. Zollner 
Ferencz és társai jánosházai lakósok által, 
e lapok felelős szerkesztője ellen indított 
sajtóper, mely folyó hó 4-én tárgyaltatott 
volna a győri kir. törvényszék esküdt-
bírósága előtt, visszavonatott s véglegesen 
beszüntettetett. 

— Jubiláló plébános. Maicz Antal 
pápóczi plébános, szentszéki ülnök, folyó 
hó 15-én ünnepli plébánosságának 25 éves 
évfordulóját. A pápóczi egyházközség 
hívei erősen készülnek a népszerű plébá
nosnak jubileumára. A jubileumoh"vaTó-
szinü a kerület papsága teljes számban 
részt vesz. _ . . 

— — A Sághegyről. A Sághegyen a 
szóló elég szép fejlőtlésnek indult, mind
ennek, daczára silány termésre van kilá
tás az idén. Egy-két szőlősgazdát leszá
mítva, nem igen örülhetnek az idei 
hozamnak. 

— Vasut-megnyitás. A tapokza — 
keszthelyi uj viczinális vasút már teljesen 
elkészült, annak megnyitása, valószínű a 
jövő héten lesz. 

— Gyászrovat. 'Az alábbi gyászjelentést 
vettük: Deutgcbbaner Ignácz és neje szül. Se-
bestény Anna szülők, agy gyermekeik: Károly, 
Ignácz, Kálmán és Emília a maguk és az összes 
rokonság nevében fájdalomtól lesújtott szívvel 
jelentik felejthetetlen leányul;, testvérük, illetve 
rokonuknak Deutschbaaer Mariskának, élete llj-ik 
évében, hosszas szenvedés és a halotti szentsé

gek ájtatos felvétele után, folyó hó 2-án délelőtt 
* / 4 l l órakor tőrtént gyászos elhunytát. A boldo-
gultnak hült tetemei folyó hő' 4-én délután 4 
órakor fogunk a róm. kath. egyház szertartása 
szerint a helybeli sírkertbe örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat a 
boldogult lelki üdvéért folyó hó 5-én reggel 8 
órakor fog a helybeli róm. kath. templomban a 
Mindenlratóiiak bemutattatni. Kis-Czell, 1903. évi 
június.hó 2-án. Áldás és béke honoljon drága 
hamvaiXe'ett! — Pálfy Ferencz, hosszas bete
geskedés után 40 éves korában kedden meghalt, 
temetése szerdán ment végbe. 

— Ellopott korlát. A bobai jegyzői lakház 
előtti korlátot, eddig ismeretlen tettesek, a héten 

ellopták. Hogy miért haragudtak 
meg a tettesek oly annyira a jegyzői lakház 
korlátjára, ezen tanakodnak most az emberek 
Bobán. 

— járda-szélesítés. A kis-czelli pályaudvar 
előtti járdát a hét folyamán kb. egy méter szé
lességgel kibővítették. . / 

— Bucsu. N'emesmagasiban ma van a 
bucsu, melyre Kís-Czellből is sokan szoktak ki 
rándulni és a vendégszerető nemesmagasiak kö
rében kedélyes hangulatban élvezik a bucsu 
nyújtotta örömeit. A vendégek bizonyára-nem 
fognak ma a bucsun unatkozni, mert lesz tűzoltó
in uhts ág és műkedvelői előadás is, mint azt 
lapunk más helyén o i v a s h a l & _ _ ^ ; _ ^ _ _ 

— A csökönyös pejkó. Akik Kis-Czellben 
a Gyarmathi-téren és a Fó utczán laknak, azok
nak rövid idő óta kedélyes szórakozásban van 
részük naponkint: Ezt a kedélyes szórakozást 
L. helybeli kereskedőnek, mostanában vett lova 
szerzi meg. A pejkó tudvalevőleg mindent sze
ret, még a zabot is, de .kender" között menni 
épen nem szeret. A napokban' hogy . kocsiba 
fogták a pejkót, megtette gazdájával azt a kis 
tréfát, hogy nem indult el addig, még a leg
szebben hangzó biztató szavakra sem, amíg a 
kocsiba fogott pejkó elé nem tartották a ,To-
korcst Híradó* legfrisebb számát. A pejkó ha
marosan átfutotta a lapot s mikor ezzel készen 
volt, őrületes rohammal indult meg s a legsebe
sebb vágtatással egyik vendéglő ablakának sza
ladt neki, hogy az ablakon at vigye be a gaz
dáját kocsival együtt, bizonyára a délutáni 
feketére, mert hát az újsághoz az is jár. Szak
értők állítása szerint, a pejkó a legerősebb 
.szoczáausta* elveket vallja. Mért neki néni 
kell a 8 órai.munka, 8 órai szórakozás és 8 órai 
pihenő, a pejkó egyáltalán nem akar dolgozni 
seffimit. • Egyet szeret csak: zabot enni, ebben 
nem ismer fáradságot. 

- Atyám három nap maradt Ihásznál. Ez idő 
alatt háromszor vacsorára, egyszer ebédre hívta 
meg Kossuth. Sok mindenről beszélgettek . . . 
De a beszélgetés egyes tárgyait majd máskor 
mesélem el. Most csak annyit említek, hogy 
búcsúzáskor háromszor . csókolta meg atyámat. 
Kossuth mondván : 

— Egyikét adja át nejének, a másikat 
fiának, a harmadik pedig önt emlékeztesse baráti 
szeretetemre. J f W f •> 

As vadalom pénze. 
— Epizód a bakonyi betyárvilágbői. — 

Irta : SPHYNX." 

A bakonyi betyár életből sok olyan dol
got óhajtok elmondani, amelyet még nem tettek 
papírra. 

Pedig érdekes világot vet sok zsivány-
eplződ arra a regényes korra, araikor még túl 
a Dunán nem .váltóval,* hanem .puskával* 
zsaroltak. 

Ami legérdekesebb: kiviláglik, hogy annak 
a zsiványnak is sokszor milyen nagy volt a lelke. 

íme jöjjenek sorra. Mindjárt elregélek a 
sokbői egyet. 

Egyik bakonyalji község korcsmájában két 
ur került össze. As egyik egy kapzsi urodalmi 
ispán, aki hires volt arról, hogy a kártyát a 
hátáról ismeri, mindig, hamisan játszik és minden
kit kifoszt a játékban. Még dicsekedett is vele. 

A másik egy rokonszenves külsejű vidéki 
ur, aki átutazóban volt é* egész külsejéről jó
módú vidéki földesúrnak Utazott. 

Az ispán szokás szerint hamarosan megis
merkedett az utassal. Csakhamar együtt ültek 
a korcsma külön.szobájába*, koczintottak, ittak 
él egyszer csak előkerült, a kártya. 

. Hanem a kártyát az idegen ur hozta és 
olyan különös háta volt, hogy az ispánnak kárba 
veszett minden sipista tudománya. 

A jó szerencsére bizta hát a dolgot 
és elkezdtek játszani. Körülbelül hajnalig 
folyt a játék, az ispán kidüledt "szemeknél, iz
zadt homlokkal rakta a bankot, repült egyik 
százas a másik után. Vesztett, egyre vesztett. 

Hajnal tájon azután, mikor az utolsó tízese 
is átvándorolt a szerencsés ellenfél tárczájába, 
odahajitotta a kártya-csomót a sarokba, feltá-
molygott székéről és igy dörmögött az Ide
genhez : 

— Az utolsó pénz oda. Nyolczszáz forint. 
Egy garasig az uradalom pénze. 

— Tudom, — felelte szárazon az Idegen. 
— Most adjon ön egy pisztolyt hadd lövöm 

főbe magamat. 
— önnek hat gyermeke is van. 
— Rettenetes I — fuldokolta a magához 

tért ispán zokogva —— 
Ne érjék meg, hogy börtönbe kerüljön 

az apjuk. 
Az idegen erre fölemelkedett, leolvasott az 

asztalra 800 forintot.és igy szólt az Ispánhoz: 
— Én tudtam, hogy ez a pénz nem a 

magáé. Azt is tudtam, hogy magával hozza. 
Azt is tudom, hogy maga hamis játékos. Hát én 
magának visszaadom ezt a nyolczszáz forintot a 
hat gyermekeért, hanem jól jegyezze meg, hogy 
ha még egyszer kártyát fog a kezébe, hát én 
belé fojtom a lelket, ahol előtalálom. 

Az ispán megragadta az idegen kariát : 
— Uram, jóltevóm 1 Hát lót tiszteljek az 

Úrban? 
— Én Patkó Pista vagyok, az akasztófára 

szánt. Ne nyúljon hozzám a .becsületes* kezével. 
Azzal a haramia kiment a nyitott ajtón, 

ott hagyva a halálra rémült ispánt és a hallga
tódzó korcsmárost . . . 
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— Harangavatási Ünnepély. Pünkösd hétfő
jén ment végbe Caánigon azon harang megál
dása és felavatása, melyet Stéles József és neje 
Király •Eszter adományozott az ottani ág. ev. 
gyülekezetnek. Már reggel érkeztek sorra a 
vidéki falvak lakossága, a tanítók és lelkészek, 
s ezrekre mettí -közönség várt az ünnepély le
folyására. Á harangavatási beszédet Mesterház} 
László sárvári lelkész tartottá, ki ismert ékes-
szólásaval méltatta az ünnep jelentőségét. Az 
jniaház előtti téren pedig Kit Imre uraí-ujfalusi 
lelkész beszélt e nagyszámú népnek.. A beszédek 
elhangzása után a hivek elénekelték Lorántfy 
Lajos bogyoszlói tanitó alkalmi énekét, mely 
után Kun Sámuel esperes a harangokat meg
áldotta és rendeltetésének átadta, azon óhajának 
adva kifejezést, hogy vajha mielőbb egy uj tem
plom tornyából hirdetné az uj harang ercznyelve 
az Isten dicsőségét. Az ünnepély elmulta után, 
délután tánczmuiatság volt, melyen részt vettek 
a vidékről összesereglett nép is. 

— Sport^gyfetí mulatság. A Vasvánnegyei | 
Sport-Egylet, folyó hó 13-án, Szombathelyen,, a 
.Jégverem'-mulatókertbeh, tombolával egybekö
tött tánezmnlatságot tart. Belépő: személyjegy 
1 tomholajegygyel 2 korona, családjegy 3 tom-
bolujegygyel 5 korona. Kezdete este 7 órakor. 

— Műkedvelői előadás. A nemes-magasi-i 
önképzőkör 1903. június hó 7-én, részben saját 
könyvtára gyarapítására, részben pedig az evang. 
templomban építendő uj orgona— költségeinek 
fedezésére öz*. Berzsenyi Gáborné urnó házában 

műkedvelő szini előadással egybekötött tánca-
mulatságot rendez, mely alkalommal szint-e kerül: 
. A bor' falusi történet, 3 felvonásban ; irta Gár
donyi Géza. Belépti-dij: I-söhelv 1 kor., H-ik 
hely 80 fill., IH-ik hely '60 «11., állóhely 40 «11. | 
Kezdete este 8 órakor. 

— Eltűnt s megkerült kisleány. A pun 
kösdi ünnepek alkalmával 

Pilóta bámulva nézett ránk. 
— Egyik láb, másik láb, négy fél láb . . . 

Pompás. 
— No lássa. • 
— De van kivétel! — kiáltotta- diadal

masan-ragyogó arczczalT 
— Nos? 
— Ha a vasutas Dreyfusz 1 
Pilóta ur menten repült kifelé ; . . 
— Elegáns férfi-ruhákat a legújabb divat 

szerint, csinos kivitelben, felülmúlhatatlan jó 
szabással, teljes garanczia mellett készit: Gutt-
mann Mór férfi-szábó, Kis-Czell. 

G S - á k ^ E e X T O S Z . 

Hátas tárgyalás. 
tréfát: 

dalt meg Kis-Czellben, ugy a szomszédos falvak 
hói, mint a távol vidékről. A szomszédos 
Adorjánháza községből egy házaspár 7 éves 
leányát is magával hozta, s mig a szülők tem
plomba mentek, kis leányukat a kocsin hagyták. 
A kisleány eközben leszállt a kocsiról, elment, 
senki sem tédott róla hirt mondani.- A szülők 
midőn a templomból visszamentek kocsijukról 
hiányzott á kisleány s a legszorgosabb kutatás 
mellett sem tudtak természetesen, reá találni, 
végre a városi hajda dobszó mellett hirdette ki 
a kisleány eltűnését, de igy sem került termé
szetesen elő. A szülők' kétségbeesése gyerme
kek eltűnése miatt, a tetőpontra, hágott"; 3 az 
anya háromszor is elájult, ugy kellett feímós-
datni. Szomorúan, leverve indultak haza, hol 
szomorúságuk örömre változott, mert az eltűnt 
kisleány otthon játszott már kis társaival. Egy 
ismerős .családdal ment haza. . 

— Tánczmuiatság. A nemes-magasi-i öuk. 
tUzoltó-egylet 1903. évi június hó 7-én félszere
lései gyarapítása czefjáMP a~ Tűzoltó-ligetben 
ártkörü tánczmulatságot 

Szegedi újságból vesszük át ezt 
Bírd: Fogházőr vezesse be a feleket I 

(Rózsi és Sándor bejönnek.) 
Biró (Rózsihoz): Na mondja mi a panasza? 
Rózsi (énekel): „Biró uram, biró uram, tegyen 

tőrvényt ha lehet!" 
Biró: Jó, jó, csak ne teketóriázzon sokat, hanem 

adja elő, mivel sértette meg magát a vádlott ? 
Rózsi: Azt énekelte hogy: 

.Magába, magába. 
Ördög bújjék magába!" 

Biró: Ne ez még nem olyan szörnyű nagy baj. 
Rózsi : De mondott ám egyebet is azt hogy: 

.Egye meg a fene magát, 
A meddig ér az a kabát.' 

Biró (a jegyzőhöz): írja be, bogy a panaszos két 
rendbeli becsületsértés miatt emel vádat. 

Rózsi: Aztán azt is dalolta; hogy! 
.Einlék*7el-e -szavaidra mint mondtál. 
Mikor tőlem páros csókot raboltál?* 

Biró: Ez már rágalmazás. Mondott-e még valamit? 
temérdek bucsus"for- ' Rózsi: Igen, azt is énekelte: 

Biró: Figyelmeztetem, hogy tisztességesen viselje 
magát, mert rögtön lecsukatom. Hajlandó-e 
bocsánatot kérni a panaszostól í 

Sándor: (Rózsihoz): 
.Ne haragudj rózsám szivem párja, 
Tied I.szek úgyis nem sokára." 

Biró (Rózsihoz): Nos, mit' szól ehhez panaszos ? 
Rózsi: (hallgat.) 
Sándor: Rózsi, Rózsi mi bajod ? 

Miért nem akarsz szólni ? 
Biró (dalol): .Becsületed majd meg repcrálotu.' 
Sándor: .Szólalj meg hát aranyos virágom." 
Rózsi: (hallgat)-
Biró: Nyilatkozzék hát, ne töltse az időt 1 Haj

landó-e ra cg bo csaj tani ? 
Rózsi: (nem szól, csak szégyenlősen Sándor felé 

kacsingat.) 
Biró (dühösen): 

.Eleget boszantottak már, 
Vigyen az ördög Innen már. 

Sándor: Nem, nem ! 
Rózsi: Nem, nem, nem. 

Nem megyünk ml innen el, 
Mig minket a házigazda 
Furkós bottal kt nem ver." 

Biró (jegyzőhöz): írja: Vádlott kihallgattatik, 
törvényes jogára figyelmeztettetik, panaszos 
nyilatkozattételre felhivatik, az egyezség . 
megkiséreltetik s megállapíttatik. 

Rózsi 1 j - D e m á r e r r e m e § W i l c a nyul-" 
(Eltávoznak) 

Beltz György 
f é n y k é p é s z P á p á r ó l . 

.Megverek valakit, 
Vagy engem valaki." 

Biró: Veszélyes fenyegetésI Van-e tanuja? 
Rózsi (énekel); 
- C T-Ciirra szűröm a tanúja, 

Hányszor voltál a vállamra borulva' 
Biró (jegyzőhöz): Írja: A tanú kihallgatásának 

elrendelése hivatalból mellőztetik. — (Vád
lotthoz) : Maga a múltkor is meg volt idézve, 
mért nem jelent meg í 

Sándor : (énekel) .Befújta az utat a hó." 
Biró: Vádlott kihallgattatik az általános kérdé

sekre. Mi a neve ? 
Sándor: .Gyenge Sándor,annak hívnak engemet, 

' Magyarul is ugy Írják a nevemet. • 
Biró : Hol született f 
Sándor: . I t t születtem én ezen a tájon, 

_ Az alföldi szép* nagy rónaságon.• 
Biró • Mi a foglalkozása ? 
Sándor: .Az alfÖLön halászlegény vagyok én.' 
Biró: Hol yan állandó lakása? -
Sándor: .Tiszapartján kis kunyhóban lakom én.' 
Biró (a jegyzőhöz): írja bc : lakása Szeged. 

Van szerencsém Kis-Czell és vidéke 
u. é. közönséget értesíteni, miszerint itt,, 
helyben, egy ideiglenes 

féaykéswti műt ormit 
állítottam fel Landherr József ur házában, 
a Sági-utczában. : 

Vállalkozom a fényképészeti szak
mába vágó bármily munkára. Készítek 
képet, kis fényképtől egész életnagyságig, 
művészies kivitelben, jutányos áron. -

.Táj- és csoport-felvételeket kívánatra 
hason IcivOJ is teljesítek mérsékelt áron. 

A n. é. közönség szíves pártfogását 
és támogatását kérve maradtam 

késszolgájuk: 
B e l t z s a-37-óiery 

2—8 fényképész. 

. rendez. Belépti-díj:,, 
személyenként 80 fiUér, családjegy (3 személyre) l'W*6 (dalol): .Szeged híres város 
" korona. Kezdete délután 3 órakor. , . „ „ Tápéval határos. 

IBiro: Hallgasson szerencsétlen! Az kellene meg, 
hogy maga is belekezdjen a hangversenybe ! 

beleugrasz-

— A fővárosi Ízlés remek mintájára ala-, 
K A ™ M l'^\^Vö^y^^A^ltV^-rBoetíil^ birö" ur, tisztám 
» ^ h l ^ f toa^;kere-ked8^M'mP0!^,| , o t « k « * * • * a nótázásasba. nagy helyiség a remek szép raktár és mind-1 

amellett a szolid olcsó árak valóban megleptek 
bennünket. Ajánljuk tehát bárkinek, hogy szük
ségletét a fent nevezett kereskedőnél szerezze be. 

— Pilóta a vasutasokért. Pilóta Gáspár 
ma igy köszöntött be: 

— Kérem, ne dobjanak ki. Komoly ügy
ben jöttem. 

— Kivele szaporán. 
— A vasutasok éideke Űzött, 
— Beszéljen Pilóta ur, beszéljen. Talán 

vasúti sztrájk Int szül ? 
— Az még nem. 
— Hanem ? 
— Hanem a vasútiak helyzete borzasztó. 
—.Valóban az 
— (gy osztályozzák nehéz helyzetüket: tél -

lábuk a sírban és másik féllábuk a börtönben 
var.. Ezt akartam b. figyelmükbe ajánlani. 

— Ennyi az egész? g 
—? Ennyit ' » &^-$£ ^ 
— Fél lab és fél láb, az még csak egy láb. 

Dc hát a másik láb ? 
Pilóta ur megütközve vette a fölvetett 

problémát. 
— Erre nem gondoltam ! 

' — Lássa, már mi mégis többet tudunk. A 
mi értesüléseink jobbak. Maga Soha se tud ér
demes dolgokkal elöállánt 1 --- . i s i i " 2 * 

A másik lábuk egyik fele adósságokban, a 
másik fele nyugdíjban van. 

Biró (vádlotthoz): Van-e vagyona ? 
Sándor: .Nincs cserepes tanyám,. 

Sem szűröm, sem gulyám, nincsen." 
Biró: Tud-e Írni, olvasni ? 
Sándor: .Iskolába nem járattak. 

Olvasói nem tanítottak:' 
Biró (a jegyzőhöz): írja be, hogy írni tud, ol

vasni nem. (Vádlotthoz): Eleget tett-e ka
tonai kötelezettségének ? 

Sándor: .Huszár legény vagyok, 
Szeretöt tarthatok 
Minden ujjamra kettőt.' 

Biró.- Milyen sarzsija van ? 
Sándor: ,En vagyok az első szazad szakaszvezető, 
l l t I X í Nem a világ ez a három esztendő." 
Blrá: Volt-e már büntetve? 
Sándor: .Nem loptam én életembe'.. 

Csak egy csikót Debreezeubc, 
Mégis rám verték a vaut 
A szegedi nagy híd alatt.* 

Birő: Hány év előtt történt ez az eset t 
Sándor: .Még én tizenhat esztendős se voltam, 

Amikor már lovat lopni tanultam.' 
Bíró Jegyzőhöz): 8 év előtt lopásért a szegedi 

büntetS-blróság által jogerősen elitélve. — 
(Vádlotthoz): Hallotta mi a panasz; ilye
neket nem szabad cselekedni, mert a biró' 
Ság ráterití a vizes lepedőt. Mi a védelme ? 

Sándor: .Nem parancsol nékem, 
Nem parancsol nékem, 
A biró»» biró, a biró/ 

„Szent Anna" 
malátakészitmények és 

italok a l e g j o b b a k . 

Szt. Aaaa Malátacakss 
minden egyéb liszt hozzáadása nélkül 
70—80*/, maláta kivonatot tartalmazó 

' malátából készül. A legjobb és legízle
tesebb taa- és tápsiitemeny fölnőttek és 
gyermekeknek, egészségesek és betegek
nek. 1 nagy doboz 2.— korona. 

1 kis . 6 0 fillér. 

Sít. Aaaa Maláta-Likőr 
a legjobb és legegészségesebb üdítő ital, 
kellemes izü és zamata, tiszta, festetlen 
ital. A likőrök királya. 

1 palacz 2.30 korona. 

Sít. Aaaa Malátakeswü 
kitűnő izü és hatású, kiváló gyomoreró-
Bitó, étkezés előtt 1—2 pohárral az 
vagyat gerjeszti és. az emésztést elő
s e g í t i , f palaczk 2.311 korona. 

A Sz t Anna malátakészitményekat 
elsőrangú orvosi tekintélyek ajánljak. 

Kizárólagosan gyártja : ~'«r 
a S í t , Anna MatáUkéezitmény Vállalat 

: ktlS-VELENCZÉM. 
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Árverési hirdetmény. 
A Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 

végrehajtatónak Kis Zsigmond és neje szili. Ipsits 
Mária nemes-dömölki lakos végrehajtást szenve
dettek elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 280 korona tőke
követelés és ennek 1902. évi február hó 20 ik 
napjától járó 7'/, kamatai, 64 kor. 20 fillér per
beli, 10 kor. 72 fillér végrehajtási már megálla
pított, valamint jelenlegi 15 kor. 60 fillér és a 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 
1881. 60. tcz. 144. g alapján és a i46. § értel
mében a kis-czelli kir. jbiróság területén levő a 
nemés-dömölki 63. számú tjkvben A. + 76. hrsz. 
alatt felvett ingatlan tértulajdonára IOO kor. — 
a nemes-dömölki 1$- számú tjkvben A. f 88. hrsz. 
alatt foglalt 80. sz. ház és ingatlanból Ipsits Mária 
3/12-ed jutalékára s illetve az 1881. 60. tcz. 156. 
jj-ának d) pontja alapján ai egészre 960 korona, 
— a nemes-dömölki 195. sz. tjkvben A . + 139/2. 
hrsz. alatt foglalt ingatlanból Ipsits Maria 1/10 ed 
jutalékán 1 illetve az 1881. 60. tcz. 156. §-ának 
a) pontja alapján az egészre 72 korona, -végül a 
ncmcs-dömölki 19J. sz. tjkvben A. f 139/b. hrsz. 

alatt foglalt ingatlanból Ipsits Mária 1/10-cd ju
talékára s illetve az i88t. 60. tcz. 156. g-ának a) 
pontja alapján az egészre 83 korona 'ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendeli azzal, hogy 
az árverés az 561/1895 számú tjkvben b. 1 alatt 
özv. Ipsits Mihályné szül.. Bognár Anna javára 
bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jogot nem 
érinti. • 

Az árverés megtartására határidőül 1903. 
évi július hó 24. (huszonnegyedik) napjának dél
előtti 9 óráját alólirt telekkönyvi hatóság irodá
jába (I. em. 8. ajtó) tűzi ki. 

A venni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
árnak io°/,-át bánatpénz fejében a birói kiküldött 
kezéhez letenni. 

A vételár és ennek az árverés napjától szá
mítandó 5°/t kamatai három hó alatt, az első az 
árverés napjától 30, a második 60, a harmadik 
90 nap alatt fizetendők le. 

Az árverési feltételek alulírott telekkönyvi 
hatóság és Nemes-Dömölk községházánál tekint
hetők meg. 

Kis-Czell, 1903. évi április hó 30 án. 

László, 
kir. albiró. 

1401—1903. ttr. 

Árverési birdetménji k i r a a t 
Marton Pálné szül. Vajda- Amália kis-czelli 

lakos Önkéntes ingatlan árverési ügyiben a telek
könyvi hatóság a végrehajtási joghatályával bíró ön
kéntes árverés az 1881. 60. tcz. 204. 144. § a alap
ján és 1 146. g. értelmében t kis-czelli kir. járás
bíróság területén levő a sági 300 ÍZ. tjkvben A. f 
1. som. 1507. hrsz. alatt fekvő (szőlő, rét és prés
ház) ingatlanra 4000 korona kikiáltási árban azzal 
rendeli el, hogy ezen alul sz ingatlan el nem adható. 

Az árverés megtartátára határidőül 1903. évi 
július hó (az.) huszonegyedik napjának délelőtti 
9 óráját alttlirt tkri hatosig irodájába (L em. 8. 
ajtó) tűzi ki. 

A venni szándékozok tartoznak a kikiáltási ár-
nak 10%-át, vagyis 400 korosát bánatpénz fejében a 
birói kiküldottt kezéhez letenni. 

A vételár és ennek az árverés napjától számí
tandó 5% kamatai három hé alatt, sz első árverés 
napjától 30, a második 60, 1 harmadik 90 nap alatt 
fizetendők le. 

Az árverési feltételek alulirt tkri hatóság éj 
Alsó-Ság községházánál tekinthetők meg. 

Kir. jbiróság, mint tkri hatóság Kis-Czellben, ' 
1903. éri május hó 2-án. L A S Z L Ó , kir. albiró. 

Legjutányosabb cséplési szén 
az elsőrendű tatai brikett és tatai darabos szén. 

A porosz, szenet is teljesen p ó t o l j a . 
; Fontos és gyors kiszolgálás! 

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 
B\a.<S.apest, T7\, Exzeé'bet-tér 1©. 

Kis-Czellben képviselő: H ó n i g S á m u e l . 

MEGNYÍLT 
P á p a h a z I g l a u e r - p a l o t á b a n 

(Kossuth Lajos-ntcza) a 

Párisi Wagy Áruház, 
hol rőfös, vászon, férfi és női divatezikkek, konfekezió, 

= rövidáru, szabókellékek, diszmű, ga l an t r i ,= 
czipö, kalap, porczellánárnk 

órási választékban és a nálunk már megszokott 
olcsó árakban kaphatók. ' 

SiTráaó tisztelettel 

Lőwenstein J . és Fial 
P Á P A és KI8-CZJEIX 

Kíi-C«llb0n, ugysílnts Pipán eddigi volt fisletsinkst, agy mint tddig, tovibb vuitjtk. 
" megtekintés v á s á r l á s i kötelezettség nélkOl! - t a 

I 


