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A z u j r e n d s z e r e g y n é m e l y h i b á i . 

Nagy hfi-kót csaptak unnak idején 
az úgynevezett közigazgatási egyszerűsí
téssel, mély az év elején csakugyan életbe 
lépett. Hogy minő előnyei, paraktikus ol
dalai, kimagasló momentumai ..vaunak az 
uj rendszernek, az illetékes körök által 
vélt megkönnyítéseknek, azokról még. most 
igen korai volna beszámolni, mert nem 
alkothatunk oly rövid idő alatt tiszta ké
pet az uj rendszer beválásáról avagy 
hasznavehetetlenségéről. De ha némiképp 
már ezidőszerint is egy-égy pillantást vet
hetnénk a kulisszák mögé, nem volna 
ildomos a kezdet-kezdetén rideg kritikát 
gyakorolui, mikor számtalan körülmény 
mentegethetné az uj rendszer viszásságát, 
czélszerütlen: vóltáí, köztük első sorban 
az a mindent kiengesztelő és enyhébb 
bírálatra késztető momentum, hogy talán 
a kezdet nehézségeivel küzködnek a vár
megye emberei, — még nem tudtak bele
szökni a rendes - kerékvágásba, a felme
rülő, lát6zóíag nagynak vélt lényegében 
pedig mégis csak kicsiny akadály.dini 
nem minden erőfeszítés nélkül döntik le, 
hárítják félre. 

Egészen más esemény számba megy 
azonban az a körülmény, hogy az állam 
hivatalnokai, a közigazgatás emberei ma
guk szólalnák fel imitt-amott az uj rend
szer ellen, hárhoztatvéii az egész ujtást, 
mert nem hogy előnyöket, sőt határozott 
hátrányokat látnak benne. 

Jgy mindjárt a közigazgatás . egysze
rűsítésének hajna án, életbelépésének «lső 
óráiban fölszólalnak az uj rendszer ellen 
Znlavármegyének a megye törvényható
sági bizottságához. 

A zalamegyei jegyzői -kar sürgős kéx-
véuyéberi leplezetlen nyíltsággal, széles 
körültekintéssel bönezolgatja az uj rend
szer hibáit, rámutat a; legégetőbb bajokra,' 
amelyeknek orvoslása niulliatatlanul-szük
sége* a községi és körjegyzők megóvá
sára. Rámutatnak kíméletlen őszinteséggel 

farra a körülményre, iógy a régi korhadt 
rendszeren egy- szemernyit sem változtat
tak a közigazgatás egyszerűsítésével, sót 

ja legnagyobb nehézségek™ hárultak az uj 
I rendszerrel a jegyzői karra. Érdekeiket 
| ugy látszik, figyelmen kivül hagyták, néni 
i völták tekintettel -felelősségterhes hivatal 
sukra, amivel csak kevés anyagi előny 
jár, de annál szélesebb minden idejüket 

I 

A-lenyugvo-nap biborpirosra testeit min
dent, ameddig a szem csak ellátott. Az égen 
festői szépségű aranyszegéiy -evipkéztc "körül a 
ritkás felhőket. Reszketett a lég a délutáni 
hőség laukasztő párajátöl és az esti szehő a 
hazatérő gulyák, nyájak tompa kolomp bugását 
vitte szerte szét, amelybe kellemesen csengett 
a sápi templom estéli harangszava. Fáradtan 
kullogtak haza felé a poros országúton a ni z "i 
munkások kettesével, -hármasával, ritkán elszór
tan. Ki rőzsét czepelt tüzrcvalónak, ki csa'amá-
dét a tehénkéjének, a módosabb) 1 egy-egy so
vány gebét hajtatt döczegő szekere eiÓtt, amely 
dinnyével és más egyébbel volt megrakva, hogy 
majd másnap -hajnalban, néhány krajezárnyi ha 
szonnal túlad rajta a pesti vásáron. Sólyom 
András a tisztességben megőszült parasztgazda 
is arrafelé tart a kocsijával, de a határszéli kút
nál megáll itatni. Nem is ígen kell a lovának a 
jéghideg.kutviz, mert csak az imént itatott, de 
hát az öreg csak azt várja, hogy egyedül hajt
hasson az országúton. Nem szeret társalogni 
senkivel. Anrint artán beesteledett egészen, elő-

let'oglaló munkálkodás, fáradozás jut ki 
nekik osztályrészül 

Ami még valamit jövedelmezett volna 
nekik, azt kivették a kezükből és ami 
csak verejtékei munkát, lankadatlan buz
galmat és szinte emberfeletti munkát igé
nyel, mind a nyakukba zúdították, rájuk 
aggatták, hogy-űég az estéjük se legyen 
az övéké, hanem- ekkor is dolgozzanak 
az állam javára. 

A sok, valóban igazságos panaszhan
got betetézi még a jegyzői kar magára 
hagyatottsága, azaz kizárólag önönraagára, 
saját fejére és kezére van utalva a jegyző, 
minden munkát, minden teendőt, mely föl
merül -hivatása- bonyodalmas, tekervényes 
és változatos Ösvényein: az önfejével, az 
önkezével tartozik elvégezni. 
- r Zalávárniegye községi és-körjegyzői 
memorandumukban nem indulatoskodnak; 
Be i jut-* kifejezésre bemm a hevesebb" 
vérmérséklet, -— higgadt megfontoltsággal; 
jól; megszövegezett kérelemben, tömör^ 
tárgyilagos -"stílusban fölpanaszolják. baja
ikat, rámutatnak a rákfenére, 'mellőzni 
kívánják, illetőleg kívánatosnak iartják a 
fölösleges intézkedéseket és életbeléptéim 
óhajtanák az elmaradhatlanul szükséges 

veszi sallangos dohányzacskóját, pipára gyűjt és • 
némi piszmogás, niotyogas után útnak ered. 
Útközben elejibe irerüt az öreg Balint gazda, 
egy kiszáradt képű őszbt csavarodott alak, az 
Öreg erdőkerülő Rétfokoson támaszthatja meg 
megrozgó térdeit. .Tan 2o-évc, Jiogy kerülgeti 
az erdőt. Tüszőjében porlepte hatlövetű revol
vert rejteget, ami három golyóra meg is van 
töitve. De nem igen használja. Ugyan minek, 
kire ?! Sólyom András messziről megüsmertc 
Bálint gazdát, az egyetlen embert, akivel mégis 
Ímmel-ámmal, dc mégis elbeszélget. A két öreg 
köszöntötte egymást. Balint aztán felkéredzctt a 
Szekérre, mert neki mindegy akár lefelé, akár 
fölfelé megye n.' Most ugyan a hivatala után 
indult kerülni egyet, de7 mert megneszelte, hogy 
zivatar lesz, hát inkább haza kívánkozott, az Ide 
sötétlő erdő alján levő csőszházhoz. A* égen 
csakugyan elbújtak a csiÜagok a lomha fekete 
felhő mögé, a fűben bujkáló, szentjanosbogárkák 
fc.csillanó ezüstös fénve meg ki-kialudt a hatal
mas villrinc k vakitű \il!anasa alatt Egynéhány 
mormoló dörgés után aztán lassan megeredtek a 
kövér esőcseppek, mire a Lét öreg valami ponyva 
féléből sát-at vont az ülőke fölé és összebújva 
egymás mellett lassan bestédbe elegyedett. Be
szélgettek mindennapos dolgokról, vetésről, drá
gaságról, az élet nehézségeiről, elmúlt ifjúságuk
ról, katonasorról meg .tudj* tst(rí micsodáról, 

már amiről két ilyen öreg embernek gondolatja 
támad. Az öreg erdőkerülő gunyhóját tudatlan, 
akaratlan rég-elhagytak bár ; az cső :s derekasan 
zuhogott, dc azért ők csak kotyogtak, tovább, 
jól esett nyilván a visszaemlékezés — —.— 

__*hÜ t̂_gazda_ az_ asszonyokat—kezdtê szâ  
pulni, emlegetve különösen a fiatalját; hu hol 
mindjárt az Ó menyét, aki oly könnyelmű csala-
liutasággal ott hagyta az urát és beállt Testre— 
kisasszonynak. Neki is van egy ilyen emléke. 
Szomorú emlék, még abbul az időbül, amikor Ő 
tette, a szépet, öreg Nagy András szépséges 
Julis lányának. Mindketten az uraságnál voltak 
szolgálatban. Szép niej-cg júniusi napon volt. 
Rózsa kinyílása, bimbó hervadasa nem volt ha
sonlítható a Julis szép orczajahoz. Jó is volt, 
szerette is Bálint gazdát fiatal korában, mert hát; 
nem igen akadt a faluban egyhamar olyan dcü 
legény, mint amilyen ő volt. Egykor aztán, — 
ahogy egymáséi lettek oszt megszületett a Ger
gely gyerek, — hogy, hogy nem, eltűnt a Julis 
szeiir elől, se híre, se hamva nem maradt. Csak 
hosszú időre rebesgették a faluban, hogy Buda
pestre ment. - . ' 

-T- Halálos sebet ütött cz akkor a szivemen 
— folytatta Báihit — de aztán, mire ilyen fehér-
lött a hajam hát azt vöttem észre, hogy bele 
nyugodtam a soromba. Dc címek a mögnyug-
vusnak nagy volt áin az ára. Csakis annak a 

F i g y e l e m . 
Lowenstein J . és fiai 

Eddig tttéi sehol és soba nem létezett, hogy 
tiszta gyapjukclméből egy férfi öltönyre való 
szövetet lehetett volna- kapni 4 f f t 50 krért . cl i_y a t i r 11 U t t x j It.ci.é i-é bt 
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pjitásokat, mint: minden jegyző mellé 
beosztanának segédjegyzőket és joggyakor
nokokat, bogy kellő munkamegosztás mel
lett a legkorrektebb mMon rorogna a 
közigazgatás kereke 

Mindéit tekintetben elösmerjük- a 
jegyzői kar jogos, igazságos panaszait és 
sérelmei szanálásának igaz bivei vagyunk. 

Nagyobb alapossággal kellene tunul-
mányozniok az illetékes körüknek a köz 

^ég i és körjegyzők beléletét s nyilván
való, hogy" mégösmerkednének ezen a 
terén fennálló számtalan ferdeséggel és 

-elösmervén a jegyzői testület méltányos 
panaszát, gyökeres reformokkal valóban 
uj rendszert lionositanának-rneg. 

megújításával ismét hosszabb időre elvo-
nato.tt a megvalósulhatá> tol. -

Ha az _jij. _Yámtari£át kdtinljüie;- -első 
sorban szemünkbe ÖTOk™ {fogy áz egyes 
czikkek.alosztályai nagyon megszaporodtak. 
Ez az igazságosságnak tanújele és bizonyitja 
azt az alaposságot, melylyel _ az egész 
munka készü t. A egkönnyebb, de a leg-
felúletesebb ejárás leit volna ̂  az egyes 
czikket megemlíteni és" arra egyszerűen 

Az uj vámtarifa. 
LÁ mezőgazdaság, az ipar, a kereske

delem, egyáltalán- rninden nemzetgazdászati 
ág, csak ugy indulhat virágzásnak, ba ér
dekeit -megvédik. % Az államok e védelmet 
többféle alakban nyújtják : egyenes . segé
lyezés vagy pedig á külföldi verseny kellő 
távoltartása által, mely utóbbinak legczél-
ezeróbb sszkoze: a vám. Ott, ahol az állam 
nak tartania lehet attól, hogy a külföld 
versenyével akár az ipart, akár a mező 
gazdaságot megkárosíthatja, sorompót állit, 
melyen' csak megfelelő vám lUetése fltáu 

-szabad áthaladnia a külföldi terménynek, 
vagy iparczikknek. 

Fontos és leiette hasznos intézmény 
tehát a vám s érthető, hogyx a vám intézT 
meny berendezését alaposan megkell fon
tolni, mielőtt éleibe léptetik. Kormányunk 
több esztendőig tárgyalt, mig végre, egy
idejűleg a kiegyezéssé', -"elkészült az uj vám 
tarifává1. Természetesen az osztrák kor
mány-, hozzájárulásával, együttműködésével 
kellett az nj vámtarifát összeállítani, mert 
hiszen — daczára- h'ő kívánságunknak — 
az önálló vámterület eszméje a kiegyezés 

vámot kivetni. Am ily esetben megtűrtén 
betett volna, hogy pé dául a legfinomabb 

'selyemért ugyanannyi vámot követeltek 
'volna, mint a nyers selyemért. Azáltal tehát 
hogy lehetőleg sok válfaját vették föl a 

'czikkeknck az uj vámtarifába, megfelelően 
és igazságosan róhattak ki rájuk a -vámot 

Közelebbről szemügyre vévé az nj 
vámtarifát, látjuk, hogy az különösen a 
mezőgazdaságnak nyújt védelmet. ~S éz 
helyes. Mert bármennyire is^stréressük a 
kereskedelmet és az ipart, bekell látnunk 
hogy ezeknek is csak segítségére van, ha 
mezőgazdasági terményeinktől távol tartjuk 

ja külföld versenyét. Különösen jól esik 
j tapasztalnunk, hogy a gabonavamokat 2—4 
j koronával felemelték. Élő Szerbiának és 
Romániának nem lesz ez. az intézkedés 
nagyon ínyére, sőt Oroszország se fogja 
azt különös jó szemmel nézni, ámde nekünk, 
mint par excellence még mindig mezőgaz 
dasági államnak, mégis csak vigyázni kell 
arra, hogy idegen gabona ebbe_a gabonát 
dúsan termő hazába "egykönnyen ne kerül
hessen. Ha á külföldi gabonaverseny ellen 
a külöldi gabonát fogy asz tó országokban 
már oly nagy Várökar okoz, nielyek ellen 
nem védekezhetünk, legalább magában a 
monarkiában ne szenvedjünk általa. 
^ Nem kevésbbé Üdvös állattenyészté
sünk! e nézve, hogy a vágó és igásmarha 

hasonló eljárást követtek a gyümölcs, vaj, 
méz, tojás és egyébb csikkeknél is. A bor 
vámját ugyan nem nagyon emelték fe1, de4 

minden kedvezményt, melyet eddig c czikk 
vámjánál nyújtottak, beszüntettek. Mióta a 
-filokszera -szörnyű pusz til ásait kihevertük, 
bál* Istennek, elég a borunk s nemszüksé-
ges, hogy közönséges minőségű külföldi 
boroknak nyi t piaezot nyújtsunk. 

A kikészitési eljárást megkelleít hagyni 
mert ez nrinden államban megvan, kárt 
általa nem szenvedünk s eltörlésével köny-
n)en megtorló intézkedésekre ,-<;4hirhnitnk 

"véra enyhltött a fájó szlvemön, aki az asszonyt, 
elcsábította, aztán meg rossz hírét kö tötte. Egy
szer kukoriczatöréskör a fejembe szállt.a vér és 
azt, akire- gyanakodtam,, .agyonütöttem. Isten 
nyugtassa mög szögényt, nem ő volt a bűnös, 
ahogy az urak az Irásbul kiolvasták, — én mög 
leszenvedtem a I5 esztendei fogságot,. amit az 

„ölésért rám mértek. A szögény kis Gergelyöroet 
fölnevelte az árvaszék, én kiszabadultam, os t 
igy éldögélök. De a hosszú fogság csúnyául 
mögbélyegzött. Eszelősnek tartottak A .fa u 
fiatalja csak csúfot űzött belulein, más mög nem 
törődött velem senki. Még a fiain is irerül, ki
vált amióta az ü asszonya tötte csúffá, szakasz
tott olyan cselekedettel, mint hajdan engöm 
tött szerencsétlenné az a személy... De tudom, 
hogy az asszonynép a maga feje után nem tönne 
rosszat, ha valaki el nem csavarná a fejit, amiért 
möglakol mindegyik ezudar, akárhol lögyön is, 
mert az Isten semmit se hágy büntetlenül. 

S Ívom András húzódozott ott a tépelődő 
öreg kerülő mellett; birizgálta a dohányos zac-
köjat, szólni is akart, nem is. Bántotta a lelki
ismerete, de azért.csak hallgatott, mert hallott 
ó már sok effélét, hát mért utödiie meg éppen 
ezen a histórián. De' azért mégis fél az öregtől, 
merrhát bizony a Julis egykori elcsábítása az 
4 lelkét nyomta — 

Mindketten hallgattak, csak a sürün hulló 
cső zizegésc hallatszott, meg az a pocsékolyas. 

volna a külföldet, ami azután nagy kelle
metlenségeket idézett volna eló. Ellenben 
továbbra is ki van zárva az őrlési forga
lom, ahii gabonatermelőink és malmaiuk 
érdekeit óvja meg. 

Ausztriához való viszouyunkat tekintve 
sem panaszkodhatunk az uj vámtarifa ellen. 
Igaz ugyan, hogy az iparvámok többnyire 
ugy vannak megszabva, hogy-«z által főleg 
Ausztria ipara»védeük meg, mégis — aineny-
nyiben a közös vámteiület mellett lehetsé
ges — hazai iparunk fejlesztése az uj vám~ 
tarifa által nincsen lényegesen korlátozva 
s egy ilyen közös munkánál, amikor a mi 
iparunk megvédéséről ván szó, 1 eh étlen 
kívánunk, hogy az osztrák ipart a külföldi 
iparverseny áldozatául dobják oda. Más
részt megvan ez intézkedésnek az az elő
nye, hogy az agrárvámok felemelése követ
keztében, hazánkban az á gyári ipar, mely 
a nyersteruiények feldolgozásával foglal
kozik, jobban fejlőimet és az erre való . 
kilátás a külföldi, "főleg pedig a velünk 
közös vámterületen levő osztrák-tőkét ha
zánkban va!ó gyárak alapítására- fogja 
csábítani. ' ~ . 

Egészben véve tehát az uj vámtarifa 
alapján, jobb jövőt várhatunk nemzetgaz
daságunk részére. Lehet, hogy ez a jövő 
az önálló vámteiület mellett sokkai rózsa 
sabb lett_volna, de, legalább egyelőre, be 
Wt-ernunk azzal, ami van s iparkodni, 
hogy azt minél jobban kihasználjuk. í 

ami a lovak patája nyomán íjelt, ahogy azok 
dagasztották az iszapos agyagos habarcsot. Néha 
mormogott egyet az ég is, majd alább hagyott 
az cső. Egyszerre retteneteset" villámlott ; az" 
útszélen alig ötven lépésnyirelecsapott a menyk'ő 
egy évtizedes akác/.faba és ketté hasította annak 
hatalmas törzsét, amelyen a szilánkok pörkölödni 
kezdtek, de a nagy eső eloltotta a kapaszkodó 
lángnyelveket. Nagyot hőköltek a- lovak, a két 
öreg meg, ahogy a kocsi a síkos uton féloldalt 
billent, egymásra bukott. Eközben a Bálint gazda 
tüszöjébe dugott revolver' elsült és annak rozsdás 
golyója belefúródott a Sólyom Andráŝ Éestébc. 
Nagyot ordított az András, míg az öreg csősz 
hírtelen a gyeplő után kapott, hogy megállítsa 
a "lovakat. András hörögve terült el a kocsiján, 
vére csurogva keveredett -össze a piszkos eső
vízzel. Szörnyen megrémült Bálint gazda, nem 
tudta mihez fogjon Andrássá! egyedül, aki halál
tusájában bevallotta hogy -—, isten ítélete ez, a 
miért a te Julisodat elcsábítottam .... .az Isten 
bocsásson mög bűnös leikömnek... és ezzel 
meghalt. Bálint gazda egy kis ideig tétlenül 
álit azután hirtelen elhatározással megfordította 
a lovakat a szekérrel, köz bük csapott, — hisz 
azok úgyis ösme:ik a járást hazafelé, aztán ő is 
megfordult és más irányban a gunyhója felé 
igyekezett. " --"" 

A lovak már jó ideje ott állottak a So-
lyomék portája előtt Mikor aztán hiába várta 

Julis asszony az ura bejövetélét, kiment és ott 
találta az urát a kocsi tetejében halva. ~~ ~ 

.'"~%"""7̂  ~ \ * 
;Magasair tündökölr-a-oap arazurkétr égbol

tozaton. Aranysugarai szétszóródtak a rónaságon 
és ott játszadoztak, incselkedtek a fűszálak, 
mezei virágok tetején hínibalodri harmatcseppek
kel, de megtöredeztek azok a közeledő csendőr 
őrjárat villogó szuronyain is. 

Báláit gazda ott kóborolt szokott utján és 
várta a csendőrök odaérkeztét. ' Akkor meg 
tisztelettudóan megemelte a pörge kalapját. A 
csendórkáplár félvállról oda szól az öreghez: 

— No öreg, nem latott-e valamene gyanús 
alakokat ? Meglőtték a szomszéd falubeli Sólyom 
Andrást! ——-

Az öreg egy pillanatig elgondolkozott, az
tán határozott hangon szólt: 

— Nem láttam én instálom, egy teremtött 
lelkűt se ; 

— 'szen nem azért csőszkodik, hogy még 
lásson is valakit, —szóltak röhögve a csendőrök 
és odébb'álltak keresni, Sólyom András gyil
kosát . . . — — — 

Polgár Géza. 



8-ik oldal/ 

H Í R E K . 

A folyó 1903. január 1-én tudvalevőleg 
életbe lépett, a közigazgatás egyszerűsítéséről 
szóló törvéuy. (Hogy mennyire egyszerű, lapunk 
mai vezető czikkejye foglalkozik ép a zala me
gyei jegyzők niozga máyat.j E törvény elrendeli, 
hogy műiden vármegye köteles, folyó évi juiius 
hó l-ig legkésőbb hivatalos lapot alapítani. A 
legtöbb varmegye, köztük Vasvármegye is újév
kor megindította a vármegye hivatalos lapját, 
melyre a községek évi 10 koronával tartoznak 
előfizetni" A hivatalos lapok több helyen, a már 
meglevő lapok létjogát is vészé yeztetik annyi
ban, hogy nemcEak a vármegye hivatalos hirde
téseit, hanem magán felek éhen kiadott hirdeté
seket, árverést stb is közö.nek. Emiatt az 
újságkiadók országos szövetsége orvosláséit for
dult a miniszterhez és felhívta a vidéki lapkiadó
kat ie, hogy a tudomásukra jövő sérelmeket 
hozzák nyilvánosságra és egyúttal aa újságkiadók 
szövetségének is jelentsék be. Ez okból kilolyó-
lag a .Vasvármegye" január hó 25-én megjelent 
számában szóról szóra ezek et írja: 

,A Vasvárniegyébeu foganatosított intézke
dések, melyek, ha jól tudjuk a vármegy ei fő
jegyző ur által szüvegezfettek: miiulen méltá
nyosság kizárásával, kiinéletle IÜP végig gázolnak 
a vidéki sajtó érdekein, s kezdettol lógva oda 
Voltak irányozva, hogy a v.déki sajtó létezési 
feltételeinek nyilvánvaló elvonása mellett, da-
ezára annak, hogy a vármegye 619 községére a 
hivatalos lap ezinién kirótt 6190 korona bősége
sen és gazdagon fedezi a kapcsolatos,'költsége
ket, mégis más hatóságok és hivataluk által 
kiadott, Bőt a törvény világos rendelkezései elle
nére, az államkincstár által magáufejek éden 
foganatosítandó árverési hirdetmények is á hiva
talos lap jövödelmeit szaporítsák.' 

Nem szándékozunk azt vizsgálni, hogy mi
féle czélokból kívánatos a vármagyei sajtó érde
leinek ezen közszempoutókbói teljesen.szükség
telen lábbal taposása, csak egyszerűen konsta
táljuk, hogy a végrehajtási törvény Vrl. .tj-anak 
3. bekezdése ekképpen szó! .-

. ,Ha a kikiáltási ár 300 Irtot meghalad a 
hirdetménynek a 147. § a); b),. c), d) és e) 
pontjaiban foglalt kivonata valamelyik helyi, 
ilyennek nem létében a legközelebbi helyen 
megjelenő -lapban egyszer, — ha pedig a kiki
áltási ár a-2090^rl̂ meghaiBatjaT~a hivatalos 

árverési' hirdetéseket is ép ugy biráija-e el, mint 
a vármegyei hivatalosban megjelenteket? Erre 
--zi-r.-tnénk hajlani az igás mondásra Végre sze
retnénk tudni, hogy a ...kis-czelli járásbíróságnál 
meddig fogják elnézni, annak a két kis-czelli 
ügyvéd urnák a paczkázását. akik árverési hir
detéseiket a törvény világos rendelkezése ellenére 
még' mindig a szombathelyi lapba adják le, esupa 
daczból a- helyi lap ellen. Ezzel különben a 
legközelebbi adandó alkalommal majd kimerítően 
fogunk foglalkozni s bízvást hisszük, hogy egy
szer s mindenkorra végét fogunk vetni annak a 
törvénynyel való paozkázásrrak. 

— Vasutasok tánczvigalnaa. A in. kir. 
államvasutak kis-eze l i akusztikára által saját_ 
temetkezési egyletük .javára rendezett tánezmu-
latság, mely a múlt szombaton éjjel folyt le a , 
vasúti vendéglő éttermében, ugy anyagilag, mint 
erkölcsileg sikerültnek mondható. A táuczinulat-
ság bevétele volt 300 korona, kiadása 100 kor., 
igy a tiszta jövedelem 200 korona, Ami a táucz-
mnlatság látogatottságát illeti, nem volt annyira 
sikerült, mint az előbbeni,, években; a kedélyes
ség tekintetében azonban felülmulta az előbbieket 
A mulatság kivilá^os kivirradtig tartott. A mulat
ságon részt vett hölgyek'névsorát az alábbiak
ban adjuk. Jelen voltak. Asszonyok: özv. Gayer 
Gyu ane, dr. Génu Lajoshé, Hónig Sáinuelné, 
Radó-.Iguáczué, Szalay Józsefue Bóday lgnáezné, 
Halász Gyuláné, Karolyi ..lózseíné, Pemay Ig-
uaczué, Bognár Gyuláné, Kelemen Ferenczne, 
Fábián Dezsőué, László Józsefné, Czágai Ferenez-
ué (Pápa), ilami-es Paine. Czagai FereUezné 
ÍSzent-Ivan).'— Leányok:" Gayer Mariska,'Ká
rolyi Irma,- Kado Fanni, 1-abjan Irén, Szalay 
Jolán, Gságai Jimma (özent-Ivan), Lakatos Irma 
(Ujbérj, Edelényi Jolán (Papa), Szabó Rózsika 
(Janosháza). '"_.." 

Ez alkalommal felülfizettek: Viueze PauUu 
2 koronát, Kueh György a| Wagner Lórhivz 4, 
N. X. utazó 2, Deuu Saudorne 7, Farkas Já
nos.5, Halasz József 2, Sárkány leiencz ab. 
főnők 2, Reményi János 1, Szabó Gyula 1, Mat-
(esz Pal 3, Scbleiffer Kalmáú 3, Honig Sámuel 
6, Krausz Mihály 2, özv. Grósz Henrikué 3, NtFf" 
met Márkus 1, Rózsa Sándor 1. Feuerstein Mór 
2, Dénes Zsigmond 8, Halász Gyu a 2, N. N 
utas 3, Zabra* Gyula 2, Hujber György 2. Fá 
bián Dezső 2, Bulim Istvau~2," Bogyai József 1 

lapban háromszor közhírre teendő. 
Miután pedig a; hivatalos lap árverési hir-

tményeket közölt, melyek a muraszombati járás 
területére vonatkoznak, s a törvéuy szerint a 
.Muraszombat és Vidékében," közölt olyanokat 
is, melyek a német uj vá n jurás terül'I ere szóinak, 
tehát a törvény" értelmében a ~Ttabavidékbeu* 
vagy a .Körmend és Vidékében" lettek volna 
közzéteendők; egyenesen bebizonyítottuk, hogy 
Vasvármegye hivatalos lapja, a' végrehajtási tör
vény- imperativ rendelkezéseinek megsértése" mel
lett, jogtalanul támadja a vidéki sajtó érdekeit 
és létezésének feltételeit egyenesen veszélyezteti. 

E példák tanúsítják, nogy Vasvár-megyében 
miként -bántak el az amúgy is nagy nehézségek
kel kűzködó sajtóval, melynek pedig a közszol
gálat számos ágazatában akkora érdemei vaunak, 
amekkorák a hivatalos-lapnak soha se lehetnek! 

Ezeket kötelességünk volt megírni, nem a 
magunk érdekében, hanem a testület központi 
szervezetének egyenes felhívására.-

Gondosan kerültük a saját érdekeűiknek 
felemlitését s csupár. arra terjeszkedtünk ki, 
ami valamennyi laptársunkra nézve egyformán 
Bérelmes, — csak mireánk nézve nem, mert a 
muraszombati és németujvári hirdetmények közzé
tétele minket abszolúte nem érint. — De ha 
is jogunk, és okunk lékeseredett pagaszokra -. a 
. \ asvármegyéf elvből soha sem tesszük magán 
sérelmeinknek a tolmácsává!" 

íme igy ir a .Vasvármegye" és. „állítólag 
önzetlenül," a .laptársak- érdekében, mivel a 
bírósági árverési hirdetéseket nem a járás terü
letén megjelenő .helyi lapbán" tették közzé, ha 

. nem a vármegye hivatalos lapjában Igazán szép 
ez az önzetlenség (?) és az igaz szó kimondása 
a .Vasvarmegyé"-tói. Mintha megváltozott volna 
a hangja a szombathelyi öreg ágyúnak. Lám, 
lám, mit megnem ér az ember 1 Már most csak 
arra vagyunk kíváncsiak,.hogy.a .Vásvármegye* 
által időnkint a kis-czelli járásbíróságtól közölt 

Saller Lajos 1, Pramenies Ferenc* 2r dr. Sebei 
ber Zsigmond 3, dr. _Ge_n'n J^ajus 7, Trummer 
Sándor 3, Szalay József 1, özv. Gayer Gyulán* 
8, Serrnay Ignácz 2, Bognár Gyúlá.3, Wendler 
István 1. Kocsi Lajos 1, Keszler Géza 2, Zsig
mond István 1, Mikus Koriiáiué 3, Zathureczky 
GézalO," Kelemeíi Tivadar 4, Kamócsár János 
1. Raffuiger Gusztáv ' 1, S'zaoó Lajos 5, Soós 
Gyula 4, Boseháu Gusztáv 10, Deutsch Gyula 
4, Menyhárt J. és fia 4, Málnási Antal _2, Grá-
o»er Pms 2 koronát ~3T X.. 20 flll, Palyi József 
és Berkes János 40—-40-fillért 

- ^ • J ó t é k o n y s á g . A kis-czelli „Erzsé-
bef-nőegylet a múlt hó folyamán szegé
nyek felsegélyezésére va-lidskii 'tinbse'g. nélkül 
133 koronát osztott ki készpénzben és 
több darab ruhaneműt is adott a szegé
nyeknek. - -

— Vi lanyvilágitás behozatalát ter
vezik Kis-Czellben. A városi hajdú a 
íiéteu a úirási-ivet hordott szét a háztulaj
donosok között villany világítás jegyzése 
miatt. A tervezet szerint a villunyosvilá-
gitást a uemes-döuiöiki gózmalom szolgál
tatná. Vajha -sikerülne a terv, minden 
esetre szép volna és ezzel ismét egy lé
pessél előbbre volna Kis-Czell a hala
dás utján. 

— Vízzel telt járda. Több ízben emiitettük 
már lapu.:kbaii. hogy a hazak előtti járdák sok 
helyen esős időben úgyszólván járatlanok. Ezek 
közé tartózik a .Központi" kávéház előtti járda 
is. A héten egész tócsa volt a járdán, mely-
este megfagyott s veszedelmessé tette rajta a 
járást. Szeretnénk tudni, miért nem intézkedik 
.az elöljáróság? Avagy egyik-másik háztulajdonos 
tal in privilégiumot elvez az elöljáróságtól ?̂ -— 
Vagy talau beakarja várni a t elöljáróság azt 

az időt, amíg valaki eltöri a lábát az ilyen 
.szabadalmazott elnézés alatt" levő járdán? 
Vájjon kí lesz"akkor a felelős ? 

.. — Kórházi forgalom. A kis ezelli 
közkórházban a mult ~1902r-é'v folyamán 
289 beteget kezeltek.. Ezek közül négy 
halt meg a kórházban." 

"v K é r e l e m a közönséghez. A kis-
czelli férfi „Dalkör" f. évi febr. hó 7-én 
t a r tandó es té iyére a meghívók már szét
külde t tek , azonban ha valaki tévedésből 
meghívót ném kapott volna és arra igényt 
tart, "szíveskedjék Deutsclibauer Károly 
rendező-bizottsági taghoz fordulni. Ez al
kalommal felkéri a rendező-bizot tság a~ 
nagyérdemű közönséget , hogy a hang
versenyen pontban S órakor meg jelenni 
síTveskedjík, nehogy a megkezdett előadás 
a később é rkezők által zavartassék. 

— Jótékonyczélu tánczmulatság. A bobai 
ifjúság a szegénysorsu iskolásfluk javára a mult 
hó 24 én jól sikerült tánczvigalmat rendezett a 
bobai nagyvendéglőben. A mulatság ugy anya
gilag, mint erkölesileg sikerültnek mondható. 
A mulatságon részt vett hölgyek névsorát a kö
vetkezőkben adjuk Jelenvoltak. Asszonyok ; 
özv Móritz Autalné. Móritz Maria, Baráth Jó
zsefné, i l j . Móritz" Míbályné, özv. Győrffy Zsig-
mondné. .Vagy -Gyuláné, Nagy Déúesné, Dóbron-
tey Gáhorné, Hegyi Antalné, özv. László Sámu
ehié, tizelestey Józsefné, özv. |Bódis Mihályné, 
Sehvarez Móihé stb — Leányok: Dómján 
Terike, Csendhelyi Lída, Fülöp Linesi, Döbríin-
tey Linka, László Lidus, László Linorike, Horváth 
(Cseh) Kata,-Hirschler .Gizella stb. _ . . 

— Á táti nyugalomba vonult. János
házai Judósitónk telefon jelentése szerint, 
a jó hirnevü (?) (Kesn dósz!) Csalnyer 
táti faüzletét legkedvesebb magzatjának, 
a pislogó szemű, kis Berele Haynak adta 
át, ö pediĝ  30 -évi szakadatlan munkás
ság után a jól megérdemelt nyugalomba 
vonult. . . Őszinte szívből kívánjuk, hogy 
a táti a nyugalmat mihamarabb élvezhesse. 
Legyen álma csendes, nyugalma békés! 
Ámen! _ 

— Kocsis bál. A kis-czelli kocsis-bál, mely 
nagy hírnévre tett szert s amelynek a "boldog 
hajdan korban .jogász* rendezői is voltak, mint 
hulljuk az idén iq meg lesz tartva, á .Korona*-' 
szállodában február hó 14-én. .Reméljük, hogy 
Humor Barnabás ur, a kis-czelli kocsis-bálokról' 

| állandó tinlósiti'ink,-" ez alkalommal is kimerítő 
tudósítással fogja szerencséltetni lapunkat 

— Elveszett egy órafüggő, melyen 
ke t tő s a rczkép ^ .an, a becsületes meg
ta láló j e len tkezzék lapunk kiadóhivatalá
ban,, hol illő jutalomban részesül. 

— A sikkes hölgy mielőtt báli ruhát vásá
rol, -megfontolja, hogy mi a divatos és szép,. ' 
raie'őtt tehát szükségletét bárki fedezné, nagyon 
ajánljuk megtekinteni Rózsa Sándor Kis-CzeU és 
vidéke legmodernebb divatraktárát, hol minden
kor a legújabb ruhák, díszek, kéztyük, legyezők 
vásárolhatók szolid, olcsó árakért. 

Eladó Kis-Czellben, a 
S á g i utczában a 105. 

számú, Rózsás Katalin tulajdonát képező 
ház, mely áll: 5 szobából, konyha, kamra, 
udvar é s kertből. Venni szándékozóknak 
bóvebb értesí tést ad a tulajdonos és o 
lapok kiadóhivatala. ; 1—10 

E l a d ó h á z . 

(Eroratbau kózl6ttek-?rt felelősséget nem bállal a szerk.) 
N y i l a t k o z a t . 

. Á .Kis-Czell és Vidéke11 folyó évi 
4-ik számának hírrovatában ^Követésre 
méltó példa" czimen megirt' hirközle-
ményre vonatkozólag a . következőket 
jegyzem meg1: Én igenis egy alkalom
mal beszéd közben mondtam többek előtt, 
hogy segélyezni fogom a vönöczki ev. 
hitközséget, de ez alkalommal sem határ
időt* nem tűztem ki, sem az összeget nem 
neveztem meg. Ez az igazság ! *~. • 

Ü . Magasi 1903. jan. 28. 
Gouth látván. 



KisCielI, 1903. KISCZELL és VIDÉKE Vasárnap, február 1. 

E l a d ó k ö n y v e k . , 

Eladó egy könyvtár, jutányos mirsi-
kelt áron, melyben az alább megnevezett, 
kevesetriiaszliáít, jó~áTtapölban levő disz-
küléstí kötiyvi-lr vannak: 
Pallas nagy Lexikona - -
Jókai Mórtól regények — 
Vas Gerében miivei- — 
Mikszáth Kálmán müvei — 
Marim müvei (nemei) — 

A legjobb regények a 
,Weltliteratur"hól j[nécnetj 

. '. ' , összesen 148 kötet. 

-Venni szándékozóknak a czimet meg
mondja a kiadóhivatal. - 1—-5 

18 kötet. 
67 . '• 
10 . 
7 „ , 

10 „ 

36 , , 

Bús Boldizsár I HH—1903 t k . - s t -

r-rrt1trT-arfrzrta-+trsr-— 

koporsó raktára ; • 

KIS-CZELL (régi takarékpénztári épület). 

E l a d ó h á z ! 

KiS CZELLBEN, 

á Dómolki utczaban, : 

0 0 0 szabad kézből örök áron 0 0 0 

k e d v e z ő l e l t é t e l e k melleit 

s c z o n - n - a l e l a d ó 

a F i s c h e r - f ö l e s a r o k h á z , 

amely üzlethelyiségnek is leiette al

kalmas. -

Venni szándékozóknak bővebb fel

világosítással szolgál : .a^jit 

N é m e t M á r k u s . 
divatkereskedrí Kl8-Czell. 

1—6 

Hirdetmény. 
Sinionyi község közbirtokossága köz

hírré teszi, hogy a közbirtokosság tulajdo
nát képező koi csmaház és mellék épületek, 
mely 4 szoba, feönyfiá, 2 kamara, pincze, 
jégverem, vágó-hid, mészárszék, pálinka
főző hdyíseg,-kocsisziny és 3 istállóból áll 
és 816 ol területen fekUsznek 1345 öl konyha
kert luczernással és 3 hold első osztályú 
szántóföldből áll, folyó évi február 15-én 
délután 2 órakor 1903. márczius hó i-tői 
1906. április 24-ig a legtöbbet Ígérőnek 
beibe fog adatni. A feltételek Hajas Sán-

_dor korcsma-gondnoknál megtekinthetők. 

Vas-Simonyi (Vasúti állomás) 1903. évi 
január hó 25-én. 

Hajas Sándor 
korcsma-gondnok. 

Ház-bérbeadás. 
Kis Czellben a Sági luezában az 51 

szánni hár, melyben egy bolthelyiség, két 
stoba, konyha, istálló van, 

folyó évi április hó 34 tői 
kezdve bérbeadalik. Bérbevevőknek bővebb 
értesítést ad: 

B á l i J ó z s e f 

1—3 • KIS-CZELL. 

Van szerencsém a n. é. közönség szíves 
tudomására adnj, hogy épület- és bútor
asztalos műhelyemmel kapcsolatban -N 

. . k o p o r s ó r a k t á r t 

is rendeztem be. Elvállalom temetések tel
jes rendezését a legolcsóbb ártól kezdve. 
A 11. é. kö.önség szíves pártfogását kérve 
maradtam illó tisztelettel; 

B\a.s Boldizsár 
- épület- és butor-asztalos 
4—10 kpporsó raktárai KIS-CZELL. 

Yarró-intézet. 
Vau szerencsém a m. t. hölgyvilágnak 

b. lu-iom.lsára adni, hogy varrodámban ta 
nt|!ó, leányokat 

vaimi és szaloni 
tol'ifani, mérsékelt áron elfogadok. 

Egyúttal szíves tudomásul hozom,.hogy 
női ruhái at is, a legújabb divat szerinti 
elkészítésre jutányos áron fogadok el. 
Bec-:es pártfogásuk kérve maradtam 

- - ; y tlszrelettel 

Jenéi Károly né, 
- v . . . uői ruha szabónó 

1—3 - K I s C Z E L L , Eápai u-Sza 18. 

rn]BffiPflftEiT(MÍ^Bffl[iflBCT^ 

4fwé«-Wídel iény. 

149-1903. 

Árterésí flirdeimény-klionat. 
Steiner Albert győri lakos végrehajtatonak Mike 

József sinionyi i lakos végrehaj'ást szenvedett elleni 
végieliaj á.-i ügyében ii kérelem következtében a vég
rehajtási-árverés- 1)96 kor- 26 fillér toTtétWétel&"ef 
eni.ek- 1902 évi május hó lá-ik napjától járó 6% 
kamatai 97 kor. 42 fillér perbeli 15 kor. 30 fillér 
v-greliajtási tiitir megállapított, valamint jelenlegi 12 
kor. és a még felmerülendő költségeknek kielégítése 
végett az 1881. 60. t * 144. § a alapján és a 146. 
§-a értelmében a kis czelli kir. jbíróság területén levő 
a simonyi-i 262. sz. tjkvben A. f 366. hrss. alatt 
foglalt 243. számú házas ingatlanbél Mike József 
felerész illetőségére, illetve az 1881. 60. tcz. 156. 
§ a alapján az egészre 8'JO kor., a f 378/b. hrsz. 
alatt foglalt ingatlanból ugyanannak telére z illető
ségeié, illetve az 1881.. 60. tcz. I56. g-a alapján az 
egészre 26 kor., a f 361. hrsz. alatt foglalt ingatlan
ból ugyanannak felaiész illetőségére, illetve ax 1881. 
60. tcz. lMi. g-a alapján as egészre 48 kor., a 360. 
hrsz. alatt foglalt ingatlanból ugyanannak illetőségére 
illetve az 1881. 60. tcz. 156 g-a alapján as egészre 
48 kor. ezennel megállapított kikiáltási árban elren
deltetik. 

Az árverés megtarta-ára határidőül .1903. évi 
február hó (23.) huszonharmadikának delel-!'- 9 
érája Símonyi községházához tűzetik ki. 

A venni szándékozók tarlóinak a kikiáltás; ár
nak 10%-át bánatpénz fejében a bírói kikül Jót t kesé
hez letenni. flSSI 

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

A i árverési feltétetek alnlitt tkvi hatóság és 
Sí mony i községháza ual tekinthetők meg. 

Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság Kis-Cutllben, 
1903. é»i január 17. V 

' . Dr. Udránszky Sándor, 
- kir. albiró. 

Frorumer Henrik simonyt-i lakos v^grehaj-
tatónak, Mikc József és neje szül. Schmidéüusz 
Jolán, Pócza Rozália és Csizmaziajnzseí simonyi-i 
lakos, végrehajtást szenvedettek el.ení végrehaj
tási ügyében a kérelem következtében a végre
hajtást árverés 829 kor. tókekóvetelés és ennek 
1902. évi szeptember hó t ó i k napjától járó 6°/t 

kamatai 13 kor. 20 fillér óvásdij, '/fc'/o valtódij, 
81 kor. 90 fillér már megállapított, valamint je
lenlegi 23 kor. 60 fillér és a még felmerülendő 
költségek-lek kielégítése végett az 1881. LX. tcz. 

44. §-a alapján és a 146. g a értelmében a kis-
czellí kir. jbiróság területén, levő Pócza Rozália 
tulajdonát képező a sinionyi 795 sz" tjkvbcn A. 
•f 1048/3: hrsz. alatt felvett egész ingatlanra 17 
kor. a f 767/2. hrsz. alatt felvett egész ingat
lanra 24 kor., a f 816. brsz. alatt felvett egész 
ingatlanra* 194 kor., a f 725/a. hrsz. alatt felvett 
egész ingatlanra 499 kor. a f 205. hrsz alatt 
felvett egész ingatlanra 14 kor, a -f- 1810. hrsz. 
alatt felvett egész ingatlanra 330 kor., a-f 1239/2. 
hrsz. alatt t (vett ingatlanra 14 kor., a f 1688. 
hrsz. alatt felvett ingatlanra 272.kor. kikiáltási 
árban, a Mike Józsefné szül. Scbmidélusz Jolán 
tulajdonát képező, a simony i-i 796. sz. tikvben 
A f 1Ó48/I . hrsz. alatt lelvctt ingatlan illetősé
gére, illetve az 1881. 60. tcz. 156. ga. alapján 
ax egészre 42 kor ugyanannak a f 767/1. hrsz. 
alatt foglalt-illetőségére ilierve az 1881. 60. tcz. 
156. g. a) pontja alapján az egészre 54 kor. ugyan
annak a f 932 hrsz. alatt felvett, illetőségére s 
illetve az 1SS1 60 tcz. 156. g. a) pontja alapján 
az egészre 30 kor., ugyanannak a f 1239/1. hrsz. 
alatt foglalt illetőségére s illetve az 1881. 60. tcz. 
156. g. a) pontja alapján az egészre 39 kor. t ki
kiáltásiárban a simonyi-i 812. sz. tjkvben ~A. f 
323. hrsz. alatt lelve tt, 171. s'ámu házas-ingat
lanból Csízmazia József "/u-ed rész iHetóségére 
s illetve az 1S81. 60. tez. 156. g-anak d) pontja 
alapján az egészre 800 kor., ugyanannak a f 
1541 hrsz. alatt felvett ingatlanból "/„-ed rész 
illetőségére 5 illetve az 1881. 60. tcz, 156 g'ának 
a) pontja alapján az egészre 8 kor. kikiáltási ár
ban, a simonyi-i 327, sz. tjkvben. A.-.+ 595. hrsz. 
alatt felvett ingatlanból Csízmazia József '°/^-ad 
illetőségére s illetve az 1881. 60. tcz. 156. g anak 
a 4. pontja alapján az egészre 56 kor., a -j- 913. 
hrsz. ingatlbnból ugyanannak illetőségére Biliéivé 
az 1881. 60- tcz. 156 g ánák a) poutja alapján 
az egészre 10 kor. a + 1542. hrsz. ingatlanból 
ugyanannak illetőségére s. illetveaz iSSl.- QQ.ACZL' 

156. § anak a) pontja alapján áz egészre 48 kor., 
a f 1546. hrsz. ingatlanból ugyanannak illetősé
gére s illetve az 1881. 60. tcz. i56. § anak a) 
pontja alapján az egészre 96 kor. kikiáltási ár-
Dán, a simon) i-i 242. sz. tjkvben A. f 1545 hrsz. 
alatt foglait ingatlanból Csízmazia József ' • /„ ad 
rész illetőségére s illetve az 1881. 60. tcz. 156-
§ anak a)-pontja alapján az egészre 56 kor. ki
kiáltási árban, a tokorcsi 85 sz. tjkvben, Mike 
Józsefné szül. Schmidéüusz Joián tulajdonát ké
pező, A + 370. hrsz. alatt foglalt egész ingat
lanra 277 kor. kikiáltási árban elrendeltetik azzal, 
hogy a simonyi-i 262 sz. tjkvben felvett összes 
ingatlanokra az árverés a 149 —1903. sz. végzés-
se! már Steíner -Albert győri lakos javára elren
deltetett s a. csatlakozás tekintetében ennél az 
ügynél történt intézkedés s hogy az árverés a 
simonyi-i 242 és 812. sz. tjkonyvekben felvett 
ingatlanokba 1 Csízmazia Lidi, Mari, Zsuzsa, Erzsc 
és József Illetőségére özv. Csízmazia Józsefné szül. 
Tóth Juli javára bekeblezett életfogytiglani haszon
élvezeti jogot nem érinti. 

Az árverés megtartására határidőül 1903. 
évi április hó 1. első napjának'd. e. 9 órája 
Tokorcs községházához s ugyan-e.nap délelőtti 
I I órája Simonyi-i községházához kltüzetik.-

A venni szándékozók tartoznak a kikiált..si 
árnak 10"/,-át bánatpénz fejében a biróí kiküldött 
kézéhez letenni. - -

A vételár és ennek az árverés napjától sza-— 
mitandó s'/o kamatai három hó alatt, az első ax 
árverés napjától 30, a második 60, a harmadik 
90 nap alatt fizetendők tfc."\ 

Az árverési feltételek aluiirott telekkönyvi 
hatóság és Tokorcs és' Simonyi-i községek házá
nál tekinthetők meg. 

Kis-Czell,. 1903. évi január hó 17-én. > 

Dr. Udránszky Sándor, 
kir. albiró. 

Nyomaton a kiadótulajdonos .Vörösmarty"-könyvnyomda és hírlapkiadó vállalat gyorssajtóján Devecserbcn, 1903 


