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Vasutat Muraszombatnak!
Kanizsától Regedéig, Csáktornyától Kör

mendig. körülbelül 10,000 négyszög kilométer 
területen nincsen egyetlen számbaveliető 
város

Pedig ha valahol, itt, Magyarország ezen 
délnyugoti sarkában, ahol a magyar és a dél
szláv elem Imllámcsapásai érintkeznek, itt a 
nyelvre Idegen, de érzésre magyar vendség 
központjában van szükség egy culturalis és 
emporialis góczpontra. mily felszíva a nagy
városokból kiömlőMigar&it a magasabb művelő
désnek, tudománynak és művészetnek, ölelned- 
veit az anyagi jólét és gyarapodásnak, feldol
gozva. s átliasonitva ömlessze azokat tovább to
vább egész az utolsó faluig, az utolsó kunyhóig.

Ks meg vagyok győződve, hogy ezen a 
vidéken ez a géczpont, ez a culturalis és gaz
dasági közvetítő nem lehet más, mint Mura
szombat.

De csak úgy. ha Muraszombat és a járás 
nem összetett kezekre és készre váró keleti 
fatalizmussal nézi a sors kerekének forgását, 
hanem ha maga is, saját erej v » is beleka
paszkodik ebbe a kerékbe és kidvező futá
sában irányítja azt.

Mert hiába, a század végén a kúriát lan 
verseny, de egyúttal az egyéni erők tömörí
tésének, az associatióknak korszakát éijilk. A 
ki nem halad, vagy a ki az áradatnál lassabban 
halad, azt elsöpri, vagy elgázolja az á radat; 
még akkor is, ha egy irányban megy vele.

Ha Muraszombat az akar lenni, a mivé 
lenni kedvező fekvésénél fogva hivatva van. 
akkor először erőit összegyűjteni s azután 
az összegyűjtött erőkkel tenni, dolgozni és 
áldoznia kell!

Akkor, de csakis akkor, reá nagy jövő, 
nagy nemzeti hivatás vár.

Nem mondom én, hogy nem tett eddig 
Muraszombat semmit. Tett. Sőt végigjárva 
még szerény keretű, de napról-napra fejlődő 
utczáit, majd minden lépésnél szeműnkbe öt- 
lile az igénytelen vend faluból kibontakozó 
magyar város képe.

Csakhogy mindaz, a ini eddig történt, csak 
a bábból kitörő lepke első szárnybontása, 
csak a kezdetek kezdete volt.

Most a napokban, most értünk csak az 
első komolyabb, az el.-ő elhatározó lépéshez!

Ks ez a lépés az „ARŐ-Lendva—Mura
szombat—Gyanafalvai* vasút létesítése tá r
gyában megindult s reális sikerrel biztató 
mozgalom.

Vagy meglesz ez a vasút és akkor meg
nyertük a csatát és akkor mi gyűjtjük össze és 
mi közvetítjük egy nagy vidék élet nedveit, akkor 
mi lobogtatjuk a nemzeti köztudat s a nemzeti 
művelődés zászlaját — vagy nem lesz meg 
és akkor elbuktunk örökre és akkor nézhet
jük vagy nézhetik majdan unokáink telietet- 
lenül, hogy miként szívják el más, körül tünk 
felcsirá/.é városok még azt is, amit eddig 
megszereztünk.

Mert józan észszel számítom s ösztönsze- 
rüleg érzem, hogy ha most nem sikerülend 
idehoznunk a modern civilisatio életerét : a 
vasutat, nem fog az idejönni többé soha, de 
soha !

Polgártársak ! csak most, csak most az 
egyszer tegyünk félre minden kicsinyes súr
lódást, minden melléktekintetet; csak most, 
csak most az egyszer fáradjunk együtt egy 
táborban, egy akaratta l!

Áldozzon a lehetős ezreket, a középsorsu 
százakat, a legszegényebb 5— 10 irtokat, te
gyünk és áldozzunk, mert máskép, bizony
bizony mondom, elvesztünk! CSÜRNAJ.

A biztosítási mozgóügynökökről.
Megint elkezdődik a hajsza a mező

gazdák, szőlőbirtokosok stbire, s hol 
valami biztosítani való van fagy, jég, 
tiiz stb. ellen. Megint ellepik a vidéket 
a mindenféle külföldi, belföldi, kicsiny 
es nagy biztosító társaságok mozgőügy- 
nökei s görcsös erőmegfeszitéssel igye
keznek egymást tulliczitálni engedmé
nyelvben, kedvezményekben, előnyök 
nyújtásában, holott jóformán ilyenelvre 
följogosítva sincsenek s a szegény biz
tosított csak később látja, hogy agyon- 
biztositották. A mozgóügynökökről aka
runk csak néhány szót a közönség 
javára elmondani.

Az üzletszerzésnek az a módja, a 
mely mozgóügynökök által gyakorolta- 
tik, sem nem tisztességes, sem nem 
hasznos. Ez iránt nem forog fenn né
zetkülönbség. Azok az elemek, a me
lyekből a biztosítótársaságok mozgó
ügynökei regrutálódnak, olyan egyének, 
a kik minden áron üzletet akarnak csi
nálni ős ebbeli törekvésükben nem vá
logatják meg az eszközöket. Már pedig 
hiába akarná valaki tagadni, az üzlet
nek is van erkölcsi oldala, a melyet, 
ha ügyeimen kívül hagynak, az min
denkor megboszulja magát. Így van ez 
a biztosításnál is. E mozgóügynök, a 
kinek keresményét az általa szerzett 
biztosítási ügyletek értékösszege szabja

Meniento móri.
(Rajz)

Oi/.si, ü gazdaasszony lábujjhegyen lopózott 
az ajtóhoz, egyik fület a kulc-lyukhoz tartotta, 
besainlitott fél szemmel és úgy mint jött, lassan 
visszament az előszobába, hol egy kopottas külsejű 
fiatul ember várakozott.

— A ténsur itthon van, de ne tessék most 
háborgatni, mert ma reggel megparancsolta, hogy 
senkit ne ereszszek be hozzá, — mondta, köté
nyének a csücskével babrálva.

— De mikor okvetlenül beszélnem kell vele ! 
Jelentsen be hamar! — Türelmetlenkedett a fiatal 
ember.

— Jaj kérem, nem lehet! Hiszen tudja már, 
hogy milyen a mi gazdánk. Ha megszegném a 
parancsát, rögtön elzavarna a háztól.

— Mondom, hogy beszélnem kell vele ! — 
ismétlő kigyült arc/.cxal a vendég.

— Akkor menjen be hozzá maga. én ugyan 
be nem jelenti m, szólt félénken Orzsi és a sarkon 
perdülve ott hagyta az erőszakos embert.

Kéry Miklós, a dúsgazdag agglegény valami 
újságot olvasott, mikor egyszerre halk kopogás 
zavarta meg szórakozásában.

— Ki az ? kérdezte uyers hangon, tekintetét 
az ajtóra szögezve.

— En vagyok bácsi, szólalt meg kívülről 
ygy ismert hang, mire felnyílt az ajtó és Kéry

Kálmán, az öreg ur unokaöcscse s egyszersmind 
nevelt fia belépett.

— Bocsánat bácsi, hogy zavarom . . .
— Semmi bocsánat, vágott szavába az öreg, 

hát mi a baj ?
— Nagy bajom van, kedves jó bácsikéin! 

sóhaj lőtt Kálmán, nagyon beteg a feleségem, a 
két kis lányom meg már tiz nap óta himlőben 
fekszik !

— Himlőben ? . . . Hm . . . Hát doktor va
gyok én ? Hát segíthetek én a bajukon ?

— Igen, édes bátyám, csakis ön az, a ki 
segíthet. Nincs módom rá, hogy doktort hívjak, 
hogy a patikára költsék. Nagyon szépen kérem, 
adjon elsejéig 10 forintot, lássa nincs kenyér a 
háznál s hideg szobában vannak az istenadták . .

— Tiz forintot? Hm, hm! . . . Honnan ve
gyek én most tiz forintot? Hát kincses bánya 
vagyok én, vagy bankár, avagy baukócsináló ? 
Hányszor adjak még pénzt ? Hát nekem ki adott? 
Nincsen nekem, hallod, egy fUving-m sincs! — 
Egyébiránt eleget adtam már. Nem elég, hogy a 
kétszázforiutos váltódat, kifizettem ? Kiabált az 
öreg szörnyen hadonázva.

— De kedves bátyám, csak elsejéig kérem.
— A bán! elsejéig. ítéletnapjáig! Fizettél te

mar vissza c<ak egy krajezárt is, a mit adtam ? 
Kálmán szótlanul, lesütött fővel állott a szoba 
közepén. Erezte, hogy bátyjának igaza vau. De 
mikor abból a harminc/ frt havi fizetésből olyan 
keservesen lehet megélni családos embernek. Oh, 
ha a jó Isten egyszer megsegíti s hivatalában 
előléptetik, majd máskép lesz minden. j

Újra szólni akart, hogy kiengesztelje az őre- |

get. Hisz ha ő nem segít rajta, mi lesz azokkal 
a szegény gyermekekkel?

S amint felnyitotta a száját, megint felfor- 
tyau az öreg ember.

— Nincs! nincs! Nem vagyok én Isten, se 
milliomos, hogy örökös-örökké pénzzel béleljelek!

— Bátyám, csak most egyszer, egyetlenegy
szer ! Nem tudok hová leuni, kihez folyamodni! 
Szegény feleségem már majd kisírja a lelkét a 
betegágyában.

Az öreg embert nem hagyta békén a démon. 
Most jó alkalma volt. egyet csípni ezen a uyava- 
lás népségen, ügy kell nekik, mért esküdtek meg 
bolondjába, semmire, csupa szerelemre.

— Ejnye-ejuye, az elkényeaztelett nagyságos 
azszony. Hát már nem éri be a szerelemmel. Pró
bálja csak, gyógyuljon meg az édes csókoktól . . . 
Es gyógyítsa meg vele a pereputtyát is ! . . .

— Hallgasson! . . .  Ne gúnyolódjék! rivalt 
az öregre Kálmán, neki bőszülve a dühtől, meg a 
keserűségtől.

— Mit, te még megleczkéztetsz ? Itt a laká
somban, hol senki sem vagy?! . , . Takarodj elő
lem te hitvány, ordított a megbáutott vénség, 
sziliéből kikelve.

A szerencsétlen fiatalember rá sem uézett 
többé, megfordult és kirohant, mintha égne talpa 
alatt a föld ebben a házban, a hol a megteste
sült részvétlenség lakik.

Néhány nappal öregebb volt már az öreg 
Kéry Miklós, mióta ez a dolog történt. Elmúlha
tott vagy egy hét azóta.

A porczelláu kályhában vígan lobogott, pat
togott a tűz. A vasszivü agglegény kényelmesen



meg, önfen tartása érdekében arra van 
utalva, hogy minél több és minél na
gyobb összegre szélé biztosításokat sze
rezzen azon társaságnak, a mely szá
mára dolgozik. Mi sem természetesebb 
tehát, mint az, hogy alkalmazni fogja 
a fortélynak minden kigondolható mód
ját, hogy czélját, elérje. Tennie kell ezt, 
annál inkább, mert az általa képviselt 
társaság nem áll egyedül a vásáron. 
Minden társaság tart mozgéiigynököket,, 
a kik közül az mutat fel legtöbb ered
ményt, a ki legügyesebben s legfur
fangosabban csinálja a dolgát. Hogy a 
tisztességnek alig van helye, az köny- 
nyen belátható.

A inozgóügynök nem elégszik meg 
azzal, hogy a saját társasága által 
nyújtott előnyöket színezi ki, hanem 
föladatának tartja, hogy becsmérelje a 
versenyző társaságot: hogy minél nagyobb 
üzletet kössön, maga csábit túlbiztosítás- 
ra,hogy minél kényelmesebb színben tiin
tesse fel a biztosítást; hitelez és oly ok
mányokat irat alá a féllel, a melyeknek 
jelentőségéről ennek fogalma sincs.

Ezen eljárásnak mi aztán a követ
kezménye ? Az, hogy a népekben a 
biztosító társaságok iránti bizalom he
lyett tért foglal a bizalmatlanság, hogy 
a biztosítás üdvös eszméjének kívána
tos terjedése megakasztatik épp azon 
néposztályokban, a melynek arra leg
inkább van szüksége. Mert a közön
ség azt az ügynököt, a ki nála vala
mely biztositó társaság nevében beko
pogtat, a társaság képviselőjének tartja 
a sző jogi értelmében, holott tényleg 
az ügynöknek és különösen a mozgó
ügynöknek szerepe a biztosítási ügylet 
körül igen alárendelt természetű. Mindaz, 
a mit a fél az ügynökkel megbeszél, 
tárgyal és megállapít, nem egyéb, mint 
bevezetése egy ügyletnek, a mely nem 
a fél és az ügynök hanem, a fél és a 
biztosító társaság között jön létre. —

pipá'/gatott nagy karszékében az utczára nyíló 
egyik ablak mellett.

Halottas menet közeledett arra.
Az utcza közepén egy paraszt koc*i haladt. 

A hátulsó lilédén egy fiatal pár borult egymás 
nyakába. Az asszony sirt, a léifi vigasztalta. Elöl
tük a halottas kocsi, rajta egy kic.ike koporsó, 
melynek bamuszinüre fellelt oldalára ez a név 
volt felírva fekete betűkkel : „Kéry Iréuke, élt 
3 évet.*

— Hát csakugyan meghalt! Mormolta ma
gában. Nem volt orvosa, nem volt orvossága.

Másnap nevenapja roll, s a levélhordó már 
korán reggel bekopogtatott hozzá egy csomó üd
vözlettel. melyek közül először is egy gyászos 
keretű levél után nyúlt. Kálmán irá-át ismerte 
meg rajU.

Nem haragszik hát, gondolta magában. De 
azért remegett kezében az olló, a mint a boríté
kot telvágta. Azután megigazította orrán az 
arany foglalatú szemüvegét.

Az üdvözlő borok helyett ezt a két szót sikol- 
totta feléje az üres papiros:

„Memeiito móri !*
— Memento móri! ismétlő az öreg s érezte, 
szivére fut minden csepp vére. A nagy kar- 
hirti len elkezdte vele forgó játékát. A falon

a képek megelevenítitek s egyre sírtuk, jajgatlak, 
kaczagtak fülébe, mint egy kórus: „M-mento 
móri !J

A szék, a föld, az egész világ forgott, kerin
gett az öreg emberrel, mindig jobban, mindig 
sebesebben, mindaddig, inig eszméletlenül ki nem 
bukott belőle a földre. Nagyot puffmt a pado
zaton, üvegesedő szemei előtt akkor is csak az a 
két szó rezgett: „Memeiito móri!*

Azután egyet rúgott még utoljára, s azzal 
fellökte az előtte levő kis asztalkát, melyről 
szauaszét szóródtak u felbontatlan üdvözlő levelek.

Azok már nem mondhatták cl neki többet, 
hegy az leien élteséé még számos éveken át . . .

Hisz köztudomású, hogy az ügynöknek 
működése nem terjed tovább, mint hogy 
kieszközli, mikép a biztosítani kívánó 
fél aláírja az ajánlatot. Ezzel az ügylet 
még nem jött létre. Megkötötte az ügy
let csak akkor válik, ha a biztosító 
társaság az ajánlatot elfogadta, szabad
ságában áll azt vissza is utasítani. Jo
gilag igy áll a dolog. Csakhogy a nagy 
közönség azt nem fontolja meg. Azt 
hiszi, hogy a mozgóügynök is a bizto
sitó társaság nevében beszél, Ígéretei 
a társaság Ígéretei, és ez okból lia 
ügylet más körülmények között jön 
létre, mint a hogy azt az ügynök elő
adta, nem ezt, hanem a társaságot 
okozza. Innen ered a sok félreértés, a 
sok pörlekedés és a biztositő társasá
gok renomméjának fogyatkozása.

Valóban ideje lesz már, hogy meg
szűnjenek a visszásságok, hogy a biz
tosító társaságok tudatára jussanak an
nak, hogy maguk alatt vágják a fát, 
ha tovább is eltörik az üzletszerzésnek 
azt a módját, melynek eszköze a hír
fáiig, a hazugság és a rágalom. Ha 
a biztosítást közvetítő egyén az lesz, 
a minek lennie kellene, valamely tár
saság tényleges meghatalmazottja, akkor 
a közönség bizalma a biztosítási intéz
mény iránt meg fog erősödni, az pedig 
garancziáját képezi az üzlet javulásának 
és fellendülésének.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati casiuo-egylet által 1891. évi május 

hó 10-én tartott rendkívüli közgyűlés alkalmával.
Jelenvoltak : Gáspár Ferenc/. elnök-helyettes, 

Koltny Győző titkár. Árva*. Barnát. Krausz Miksa. 
Ernuszt Gyula, dr. Czipott Zoltán. Török Ernő, 
Bölcs Béla, Smkovich Kálmán. Heiszig Ferenc/., 
Horváth Jenő, Fischer Miksa, Tóttli Miklós, Hor
váth György, Mezei Ignác/., Gráf József, Maradits 
István, Véniss Gyula. Mintsek Gáspár.

Elnökhelyettes a jelenlévők- t üdvözölvén, mi
után gyűlés határozatképességét, megállapította, a 
közgyűlést megnyitottunk nyilvánítja, — egyúttal 
mély sajnálatának kifejezése mellett bei. I-úti, 
hogy az egyesület elnöke tek. Kovács Károly urat 
felnőbbségének bizalma eddigi állomásáról elszól- 
litván, az elnöki s/.ék ennek folytán megüresedett. 
Ezen bejelentésével kapcsolatban nn lég és őszinte 
szavakban emlékszik meg az eltávozott, elnökn-k 
az egylet kőiül szerzett bokros érdemeiről, kifej
tett buzgó tevékenységéről, lelkes hi/.afiui érzüle
téről s utal azon majdnem pótolhatlaii veszteségre, 
mely az egyesületet, társadalmi életünket ezen 
távozás folytán ért”. — Felhívja egy idejíil-g a 
közgyűlést, hogy volt elnökének érd< ni- it. méltá
nyolván, neki egyhangúlag elismerést és bizalmat 
szavazzon s ennek jegyzőköny vileg adjon kifejezést.

Elnökhelyettes ur ezen indítványát a közgyű
lés közleik esed őssel egyhangúlag elfogadja s az 
egylet eltávozott elnöke t k. Kováé- Károly győri 
kir. táblai tanácsjegyző ó nak, érdemeinek elisme
réséül jegyzőkönyvileg köszönetét és bizalmat

A közgyűlésnek fennti kijelentése folytán 
egyleti titkár még azon indít vány t terj-szti elé: 
„miszerint tekintve hogy az eltávozott el .ők ur
nák érdemei oly kiválóak, hogy azokkal szemben 
az erkölcsi jutalomnak is aranyban allani kell ; 
tekintve továbbá, hogy az egyesület alapszabá
lyaiban hasonló eseteknél az ut mintegy kijelelve 
van ; — az eltávozott elnök ur az egyesület tisz
teletbeli tagjává választassák.* —

Kö/gyüiés az egyleti titkár ezen indítványát 
újólag általános lelkesedés közben elfogadja s volt 
elnökét az egylet tiszteletbeli tagjává egyhangú
lag megválasztottnak kijelenti és az egyleti tit
kárt az erre vonatkozó okmány kiállításával, an
nak a megtisztelt kezeihez leendő eljuttatásával 
meghirzn.

Ezek után elnökhelyettes ur áttérvén a gyűlés 
tárgysorozatára, felhívja a megjelent tagokat, 
hogy a megürült elnöki tiszt ég betöltése czéljaból 
az egylet kebeléből szavazat utján uj elnököt vá- 
laszszanak.

Ezen felhívás folytán a közgyűlés az egyé
nenkénti szavazás mellőzésével dr. Czipott Zoltán 
járásorvos, egyleti választmányi tag urat közfel
kiáltás utján a muraszombati casiuo-egyesület, el
nökéül in* gválasztja s elnökhelyettes ur a köz-

..villás ideiglenes vezetésénél benne helyezett
! /.„hunt ....(-köszönvén, elnöki székét elhagyja és
Mkéri az egyleti újonnan választott elnök urat, 
hogy az elnöki széket elfoglalván, a gyűlés to- 
vábbi vezetékét átvegye.

Az újonnan megválasztott elnök ur ennek 
folytán a megválasztatást- elfogadja, a bizalomért 
őszinte köszönetét szavaz s elnöki székének elfog
lalása után meleg szavak lián emlékszik meg az 
egyesületnek társadalmi jelentőségéről és ezzel 
kapcsolatban f-lkéri a jelenlevő egyleti tagokat, 
hogy az egylet szellemi és anyagi jólétének, fej
lődéinek előmozdítását ezélzó törekvéseiben őt 
támogatni s további bizalmukban részeltetni szí
veskedjenek.

Egyleti titkár bejelenti, hogy az elnökválasz
tás folytán megürült egy rendes választmányi 
tagság betöltésének kérdése is előtérbe lépett.

Közgyűlés ennek folytán a legtöbb szavazatot 
n y i t  B de Béla választmányi póttagot a rendes 
választmányi tagok sorába felvettnek kijelenti.

Végül a közgyűlés az egyleti tagok sorába 
leendő felvételét, kérelmező Fiirst. Ödön muraszom
bati lakóit a tagok sorába felv-szi s pénztárnokot 
az ez irányban szükséges intézkedések megtételére 
utasítja.

Egy óbb indítvány senki részéről sem tétetvén, 
elnök ur az ülést berekeszti s j< len jegyzőkönyv 
li,t< lesi iés.  .. ] Horváth György és Ernuszt Gyula 
urakat, meghízza. Kmt.

KÖLT A Y GYŐZŐ. DR. CZIPOTT ZOLTÁN,
egyleti titkár. egyleti elnök.

Hitelesítjük :
HORVÁTH GYÖRGY s. k.

ERNUSZT GYULA «. k.

Hírek és különfélék.
iiii-á i.y i ;i<loHiányok. 0  Felsége a ki

rály a kiMíjfalui r. kath. fiókhitközségnek iskola 
h'-lyreállitására és bebútorozására 100 frtot, — a 
iába s/.enhnibálvi r. k. hitközségnek iskolaépítés 
c/éljaiia lf>0 frtot, az őri-s/.entpét.eri ev, ref. egy- 
h /községnek iskolaépítés ezéijaira 100 frtot mél- 
tózt-atott. uiagáu-pénztárából legkegyel inesebboti 
adományozni.

& ut m  ii v/.oni l»at i v a s u l  tigve örven- 
d 'des-n  halad  a m egvalósulás felé ; járásszerte 
m ogk-zdödtek az a lá irá -o k  törzsrészvényekre, a 
mint. ha lljuk , m áris szép összeg van a lá írás  á lta l 
b iztosítva s igy — am ennyiben  a kezdetből kö
vetkeztetni szabad a végeredm ényre — úgy csak
úgy:!) á legjobb rem ényekkel nézhetünk a jövő 
elé. Azé>t is c-tiggedetlen  erővel m m jünk  tovább, 
ne hagyjuk m ag u n k a t egyesek  álszenteskedése 
á lta l m g riasz ta tn i. ne hallgassunk  az á lp ró fé ták ra , 
m eit ezek talál) kicsinyes m agánérdekeke t h a n 
goztatunk, a közügynek m*g nem csak í rn i  hasz
nainak . de egyenesen elleue törekszenek. E lőre 
teh á t a m egkezdett utón. s igy a sik e r el nem 
m aradhat. E dd ig  a következő alá íráso k  jö ttek  tu 
domásunkra: Gróf Széchenyi Tivadar Felső Lendva 20,000 
frt, Vogler György Hidegkút 2000 frt. Katiéi János Szarvas- 
lak 1000 frt, Knblenczer Adolf Szarvasi ik 500 frt, Kob- 
lenczer Ignácz Vizlendva 500 frt, Benkó György Hidegkút 
5 >0 trt, lvovách Mátyás Vizlendva 300 frt, Obál Mihály 
Hidegkút 300 frt, Kohn Lipót Szentbibor 300 frt, Vratá- 
rics Iván Kissiéin bat 200 frt, Rátkovich Vendel Vizlendva 
150 fit, Czidly József Vizlendva 150 frt, Behofcsics János 
Vizlendva 150 frt, Klumpaer Coastautiu Szt.-Anna 100 
frt, Horváth Károly Vizlendva 100 frt, Guitmann Iván 
Hidegkút 100 frt, Szapács János Jegenyés 100 frt, Vérén 
József Tótmorácz 100 frt, Csahuk Iván Széchényfalva 50 
frt, Koudila István Szt-Benedek 50 frt, Császár Ferenci 
Ű; falu 50 frt. Muraszombatból : Árvái Bernát 600 frt, 
Árvái Henrik 200 frt, Ambrus Sándor 200 frt, Schönheit 
Lipót 200 frt, Meixner Mátyás 200 frt, Kirbisch Ferenci 
200 frt, Vüjeoz György 100 frt, Mintsek Gáspár 300 frt, 
Ilalbartk Henrik 100 frt, Dr. Czipott Zoltán 200 frt. Pin
tér Géza 1000 frt, Krausz Miksa 500 frt, Moretzky Simon 
50 frt, Koltay Gyözó 50 fit, Győrffy Béla 50 frt, Neoman 
Adolf 1000 frt. Ncuman Vilmos 500 frt, Berger József 
200 frt, Divják János 100 frt, Fascliinger Győző 100 frt, 
Czipóth Mik’ós 100 frl, Mezei Testvérek 100 frt. Ernuszt 
Gyula 100 frt, Gráf Leont. és t. 200 frt, Kürst Albert 200 
frt, Czelczer A utal 100 frt, Griiuhaum Márk 100 frt, Pe- 
csics József Unt frt, IlirschI Hermán 100 frt. Skevlák Jó
zsef 150 Irt, Török Ernőué 100 frt, Török Ernő 100 frt, 
Bölcs Béla 300 frt, Moszt Rezső 500 frt, Kovács Károly 
200 fit, Bácz János 100 frt, Fóliák Pongrácz 150 frt, 
Csorna Jenő 100 frt, R ú f Zsigmond 50 frt, Agusticb 
Pongrác* 100 frt, Horváth György 300 frt, Takács R.

— A liék éN in eg jc i to is |>áu állasáról
lemondván, helyébe R-iszig Ede varmegyei alispán 
uuve/.tetelt ki B ikésmegye főispánjává és e megye 
területére rendkívüli hatalommal kormánybiztossá. 
Távozik tőlünk m•■gyénk első tisztviselője nemcsak 
rangban, hanem lettb n is. A magyarok Istene ve
zesse lépteit! Szolgálja ott is egész odaadás-al 
drága hazánkat!

— A* iij z ir cz l a p á i .  A király ő felsége 
a/, egyesitett zi rc/.-pi i is-pás/tói és szentgotthál di 
czis/.terc/.ita apátságok apátjává Vajda Ödönt, a 
rend jószágkormányzóját nevezte ki.

1*iiii l iü s d • Borongó' híd *g idő volt pün
kösd napjain, miáltal «■« a kirándulni óhajtókra 
nézve elveszett. Míg az ország sok vidékén ez idő 
alatt orkán, jégeső pusztító4*, nálunk csak esős, 
hűvös és szeles volt.

K in ev e z és . A m. kir. pénzügyminiszter 
Simon József szombathelyi V. oszt. adótisztet a 
marmarosszig li adóhivatalhoz IV. oszt. adótisztté 
nevezte ki.



— A m iir a s z o m b a l  i d a l -  «** zene*
eg y le t elnökvalasztó közgyűléséi f. hó 31-én 
délután 2 órakor tartja meg a Casino helyiségeiben.

— V id ám  ti a p ju k  v o lt í. hó 20-án a 
muraszombati kisd< dóvoda növendékeinek. A h*-1v- 
i)H|i plébámá—rdó kellemes árnyékában tartottak 
majálisukat, hova zeneszó mellett ráudullak ki. 
{jröin volt nézni a kis apróság zajos vidámságát, 
„pró legénykék. leánykák járták a tánczokat. majd 
| ;ipda és társasjátékokkal segítettek a ligetbe ki
rí minit nénik, az óvonc'ok majálisát minél ked
vesebbé lenni. S hogy a felnőttek se panaszkodja
nak egy haifamüvész valódi műélvezetet szerz-tt 
a hallgató ágnak, különöst u gyönyörű magyar 
darabjaival. Halbarth helybeli korcsmáros gon
doskodott frissítÓUröl. Elismerés illeti óvónőnket, 
ki egy élvezetes napot nyújtott nekünk.

Egy családapa.
- A képviselőválasztók névlajstromának kiigazí

tását a vármegye központi választmánya f. kő 5-én tartott 
ülésében elrendelvén, az ezen munkálat keresztillvite- 
lér-* kiküldött összeíró küldöttségek a muraszombati kerü- 
; li*n a következőleg alakíttattak meg: 1 küld. Elnök: 
sk, rlák József, r. t. Széli Mihály, Szeiedy Lajos. II. küld. 
Elnök: Szeredy Győző, r. t. Tompa Lajos, Bors Mihály. 
111. küld. Elnök : Obá) Mihály, r. t. Kovách Mátyás, Sa- 
ntarus István. IV. küld. Koudcla Péter, r. t. Scsavuicsár 
látván, Rigó János.

V á sá ro s o k  ü g y e im é b e , Már több- 
ször fordult elő az eset, hogy iparosaink és ke
reskedőink a szomszédos stájerországi vásárokon 
iparcikkeik és áruik elárusitása tekititetében kor
látozásoknak voltak kitéve, többen az elárusitás- 
tól élt Itattak, sőt volt rá eset, hogy a mnrecki 
vásáron egy iparosunk árui csendőrök által le
foglaltattak. Minthogy pedig minden iparenge
dély Ijel bíró kereskedő és iparos áruezikkeit az 
1ÖÖ4. XVII. t. ez. 50 §. értelmében az országban, 
az lb78. XX. t. ez. 14. §. értelmében pedig a 
monarchia másik felében - és igy a Stájer te
rületen is — országos vásárokon szabadon árul
hatja. járásuuk fősz olgabi rája egy körrendo- 
1 tét bocsátott ki, melyben az iparosokat és ke
reskedőket ezen jogukra figyelmeztetvén, felhívja, 
hogy netán előfordulható ujubbi sérelmeik orvos
lása végett vagy hozzá, vagy közvetlenül az ille
tékes stájerországi hatósághoz forduljanak, annyi
val is inkább, mert báró Saliz regedei cs. és k jár. 
kapitány úrtól azon határozott biztosítást nyerte, 
hogy a magyar honpolgárok jogait tiszteletben 
tartani és netáui sérelmeiket orvosolni fogja.

-  A J lu  ru  á ld o z a ta .  Esküdt Iván 49 
éves kőhulai lakos folyó hó 19-én reggel Szé 
chéuykutra ment. betért egy korcsmába és ott 
többed magával kedélyesen beszélgetve boro/.ga- 
l itt déli fél 12 óráig, ekkor f. !kerekedett és a 
Murához meut Satt irics Mihály hajónr'lmába, ott 
levő gabonáját imgőrleudö s mig a molnár a 
malomtól távolabb egy vízálláson keresztül csó
nakon füvet szállított, az alatt Esküdt kiment a 
malmot tartó két hajó közötti gerendára és a 
Murábi esett; a délután 1 óra után visszatérő 
molnár olt találta lábánál fogva egy lánczou 
fetí’ikadva. Az oda hivott emberek segítségével a 
vízből kihúzták, de már ekkor halva volt. O/.ve-
gye é s gyermekb maradt.

— A fo ly ó év i lő o s z lá ly o z á s a követ-
k e z e [ I m i i d b e n fog j á r á s u n k b a n  megtartatni :
juni 1 0 - ÍU  r - g y el 7 órakor Vizlendv;ín, a viz-

vai. felső-leiül vai és hidegkúti körjegyzőségek
közi>egeire nézve. Június 11-én: Muraszombatban
a  ni u r a szombati és csendlaki körjegyzőségek köz-
s é g t ű r é nézve. Június 13-án Bitthyandoi i a bmló-
llHgyi, batthyándii és péterhegyi körjegyzóségik
köz*lége i és  j ú n i u s i 15-én Mártonhelyen a márton-
hely

ruosziiyákfaii és tótkeres/turi körjegyzőségek
köz*o-ĝ ire n é z v e . Figyelmeztetjük a lóbirtokoso-
kai. lmgy lovuika t  a  s z e m l é r e  p o n t o s a n e lo v e Z H S -
sék clllllyival is iiikább, mert minden elő nem
v-y.e tett ló után 15 frt, pénzbüntetéssel fenyithe-
tő k az illető hlla j d o n o s o k .

— A vallás* és közokt. miniszter r e n d e le t é t  in tő -
zett az összes középiskolák igazgatóihoz, melyben meg
hagyja, hogy jövőben a hittani órák valláskülönbség nél
kül az intézet helyiségeiben tartassanak meg.

— I l i i ü l  K a t a l i n  velemóri 36 éves cse- 
l*-dle;iny 10 csomag gyufából gyutaoldatot készi- 
t- tt, m.-ly.'t gazdája Kosa Mihály velemóri lakos 
itala egy fazékban folyó hó 21-én megtalált ; — 
kérdőre vonatván, hogy miért készítette a gyufa
oldatot, azt mondotta, hogy öngyilkossági szán
dékból tette, de gazdája azt hiszi, hogy uem ma
gát. hanem őt akarta megmérgezni, miért is ellene 
bünfeljelentést tett.

— LóTiil l a t á s o k .  A jövő hóban Szombat
helyen tartandó futtatások alkalmával mezei gaz
dák lovai is futhatnak, mire figyelmeztetjük azo
kat, kiknek saját nevelésű lovaik vaunak. A ló
versenyek is a lovas-ezred gyakorló terén tartatnak, 
s úgy Szombathelyről, mint Kőszegről külön vo
natok fogják a közönséget a versenytérre szállítani.

— I . o p á w .  Kücsán Róza térj. Ruzsits Józsefné 
tótkereszt úri lakos folyó hó 20-án délben mezei 
munkáról haza jővén, azon kellemetlen tapaszta
latra jött, hogy szobaajtaja felnyitva és ládája 
feltörve van, melyből mintegy 9 trt értékű ruha
nemű hiányzik. Gyanítja egy házban lakó, rovott 
múltú asszonyra irányult, kit kérdőre :s vont, de 
az a kérdésre azzal válaszolt, hogy a károsultat 
«gy bottal szemközt ütötte s elszaladt, miért a 
károsult kéuytelen volt a hatósághoz fordulni a

tettes felkutatása végett, — de ez ideig a kuta
tás még eredményre nem vezetett.

— J lu ra -K e re M Z tiir t  is a kiáradt Mura 
elpusztulással fenyegette folyó hó 13-án, de idejé
ben védgátakkal megmentették vagyonukat a 
község lakosai. Ez is a múlt h-ti felszólalásunk 
mellett bizonyít. Stájerországból ránk zuditják a 
Murát, s mi semmit sem teszünk. Kit. ér majd. ha 
a katasztrófák hekövetkeznek — a felelősség?!

— A m a g y a r  i p a r  é s  a z  i s k o lá k .  A 
vallás- és közokt. miniszternek tudomására jutott, 
hogy némely iskolák iskolaszereiket idegen ele
gektől szerzik be. A miniszter ennek folytán ren
deletit boc-átott ki a tanfclügyelöségekhez, amely
ben a legszigorúbban meghagyja, hogy mindennemű 
iskolaszereket és eszközöket csakis hazai czégektól 
szerezzenek be az iskolák.

— K i fos/, to l  t  h o l t t e s t .  Muraközről írják 
lapunknak : Perlak község határában a minap egy 
uriasau öltözött férti-holttestet dobott ki a Dráva 
folyó*. A járó-kelők, kik csakhamar rábukkantak, 
kifosztották a holt ember ruháit, melyekben egy 
arany s egy ezü-t óra s körülbelül 60 forintnyi 
bunkó és ezüstpénzt találtak. A holttestet aztán 
megint visszalökték a vízbe, de pár nap múlva a 
domborui határban ismét szárazra vetették a Dráva 
habjai. A község, a szükséges intézkedések meg
történte után, annak rendje szerint eltemettetle 
az ismeretlen halottat. A kifosztás hire azonban, 
hogy hogyueui, a napokban a csendőrség tudomá
sára került, mely rögtön nyomozást indított, de a 
halott értéktárgyait, a czinkosok ekkor már áruba 
bocsátották.

Vegyes rövid hírek.
A m e g y é b ő l. A szombathelyi izr. hitközség 

legutóbb tartott gyűlésén elhatározta, hogy saját 
költségén feutartott felekezeti iskoláját a jövő 
tanévtől kezdve beszünteti. — Rupp Kornél prem. 
rendű kanonok és keszthelyi gymn. tanár e hó
16-áu a hittudori vizsgát féuyes sikerrel tette le.
— A szombathelyi fögymnáziumnak egyik növen
déke, Csirisznyák J. Bpesten, a 150 méteres gátvvr- 
senyben (6 gát) miut győztes került ki. — Kő
szegi laptársunk újságolja, hogy a honvéd főpa
rancsnok József főherczeg f. é. jmiius hó 4-éu 
Kőszegre jön és ott a 18. honvédezred III. zászló- 
alja fölött szemlét tart. — A szent gotthárdi kis
dedóvó 200 frt állami segélyben részesittetett.

A lm /.á ltó l. Nayy-Szőllös Feketehegy uevii 
szőlőjén, ahol a jeles szőllősi bor terem, e hó 
13-án konstatálták a tillox*rát. — Sepsi-Szent- 
Györgyön május 16-án eiós földrengést éreztek. 
Négyszer rázkódott meg a föld, a függő lámpák 
még fél órával a földrengés utáu is ingtuk. — 
Krassó-Szörénymeyye Sivinicza község határában 
levő erdőség ismeretlen okból kigyúlt s körülbe
lül 50 hold erdő leégett. — 1hidapesten a/, orsz. 
torna-versenyt nem pünkösd-hétfőn, hanem utána 
való keddeu tartották meg szép eredménynyel. A 
féuyes Uum pségnek árnyékos oldalai is voltak ; 
fordult elő kulcscsout-törós, felsőkar-törés és né
hány bezárnod ás. — Ér Adony községben Létai 
József napszámos megúuva a nyomort, agyonverte 
a három fiát, aztán pedig kivégezte önmagát. — 
Sopron város magyar kisdedóvodát állított fel. — 
A maros-tordamegyei Hodos községben f. hó 16-áu 
három ujjnyi jég hullott. — A miibarátok köre 
által egy magyar király-hymnusz szövegére hir
detett pályázat lejárván, uem kevesebb mint 162 
pályamű érkezett. Ily szám mellett természetes, 
sok a szörnyszülött. J  Nemző, hogy több van kö
zöttük, melyet egyszerű paraszt-emberek irtuk.— 
A pénzügyminiszter, hir szerint, 50 kros váltó-pénzt 
akar behozni, az 1 fitos államjegyek elejtésé
vel, ami körülbelül a frank-rendszernek felelne meg.
— A tapoleza-sümegi vasút mütanreudőri bejárása 
f. hó. 9-ikén ment végbe. — A fiiszerkereskedök 
föl i rítt bán B aross Gábor miniszte rtől azt kérték, 
hogy a vasárnapi munkaszliuetnek kiterjesztését 
rendelje el a fűszer-, bor-, thea-, liszt- és csemege 
kereskedésekre, a szatócs- és vegyesáru üzletekre, 
valamint hentesekre oly módon, hogy vasárnap 
déli 12 óiétól hétfó répáéiig zárva tartsanak. — 
Tóth László táblai bíró a ..agykanizsai kir. törvény
szék elnökévé neveztetett ki. — Győrben nA me
zőgazdák köre* alakult meg. — Sopronban föld
ásás közben római sírokat fedeztek fel.

A k ü l f ö ld r ő l .  Oroszországban most már 
nemcsak a zsidókat, hanem a katolikusok és pro
testánsokat is üldözik. — Bratianu, a mai Ro
mánia legjelesebb fia, meghalt. — A Mura a 
nagy esó következtében május 18-án Grácz kör
nyékén is auuyira kiáradt, hogy több gátat s hi
dat rombolt. — Gráczbau május hó 15-én nyitot
ták meg a stájerországi műtárlat 67. kiállítását; 
a tárlat szegényes, mindössze 124 festmény vau 
kiállítva. Magyar festőtől egy kép sincs kiállitva.
— Algírban, a sáskajárás hazájában Kuuckel d’ 
llerculais természettudóst a sáskák megölték, a 
holttestéről a hajat, szakáit és gallért lerágták.
_ Natália exkirálynét ki utasították Szerbiából.
A lakosság egy része nem engedte a királynét 
távozni, de a kormány erőszakkal küldte ki az 
országból. A királynénak Sándor király nagykorú* 
sitásáig nem szabad visszatérni Szerbiába. — 119 
éves ember él Szovicsim boszniai községben. Neve 
Jiuics Autal, földuiives és Uia is erós, egészséges.

Közgazdaság.
— K e r e s k e d e lm ü n k  é r d e k e . Hazai és 

külföldi lapokban élénk vita tárgyát képezték e 
napokban a nemrég életbe lépett .Magyar keres
kedelmi társaság* uj vállalatai. E társaság, mely 
jelentékeny állami támogatással létesült, legújab
ban megkezdte a zsiradék, valamint a szállítási 
üzletet is. Nagymennyiségű s/.alounu- és disznó- 
r.sirkivitelünk eddig alig egynéhány budapesti ezég 
kezében volt. Ennek a kiváltságnak véget vetendő, 
s a kivitelt előmozdítandó, a kereskedelmi rész
vénytársaság elhatározta, hogy ezeutul a hente
seknek. elad; udó áruikra (az árfolyam szerint ér
ték 90'o-áig) előleget ad 3 számukra egy kis 
provízió fejében a külföldön való eladást is esz
közli. — Még nagyobb támadásnak van kitéve a 
Magy. keresk. társ. azért, mert a szállítási üzlet
terén az immár európai hirii H. tf'manu S. é« V 
c/.éggel szövetkezett. Azt a vádat emelik ellene, 
hogy mint szállító, a kereskedővilág titkait köny- 
nyen ki fogja fürkészni s igy abba a helyzetbe 
jut, hogy a kereskedőkkel méltánytalanul fog 
versenyezhetni az áruüzlet terén. E vád megérté
sére tudni kell, hogy a Hoffmann S. és V. ezég 
nem közönséges szállító ezég, melyet a kereskedő 
tetszése szerint ki js kerülhet. Ez a ezég, nagy 
vállalkozó szelleménél fogva, ma abban a helyzet
ben van, hogy a közönség áruit olcsóbb ár.ou 
szállíthatja, mint maguk a vasutak, s igy a szál
lító közönség, ha csak száudékosan magasabb ára
kat fizetui nem akar. úgyszólván kénytelen a fent 
nevezett ezéghez fordulni. — Megjegyezzük, hogy 
amennyiben a M. K. T. nevezett czéggel közös
ségre lépett, a szállítási üzletet továbbra is a 
szállító ezég kezeli s a mig e ezégnek semmi 
köze a k. részvtárs. áruüzletéhez, addig viszont a 
társaságnak semmi köze a szállítási üzletek keze
léséhez. Más szóval, amennyiben a társaságnak 
szállítási üzletei vaunak, azokat is a H. S. V. 
ezégre bízza s eunek fejében a czégtől a haszon 
egy részében részesül, de amennyiben a kereskedő 
ezég a kereskedők titkait a szállító levelekből 
ismerhetik, ezekbe a keresk. részvénytársaságnak 
semmi beletekiutése. Egyes érdekelt kereskedők 
most gyüiésezuek, enquetezuek, küldöttséget akar
nak meneszteni Baross miniszterhez, hogy a ne
vezett társaságot ejtse el, de a miniszter már 
eluve kicsinyesnek és igazolatlannak jellemezte a 
mozgalmat és igy nem valószínű, hogy ezek után 
cserben hagyja az önmaga által teremtett társa
ságot, mely nagy szolgálatokat van hivatva tenni 
a hazai kereskedelemnek, vagy a Hotiinauu S. és 
V. ezéget, mely eddig is sokat tett az idegen ver- 
senyezégek legyőzésére.

A nyulak-okozta károk a gyümölcsökben az idén 
szokatlanul nagyok. A rendkívül magas hóállás lehetővé 
tette ez idei szigorú télen a uyulakuak, hogy a keritéses 
kertekbe is könnyű szerrel bejuthattak, ahol aztáu olyau 
károkat tettek, hogy sok gyümölcsös évekre tönkre van 
téve. Különösen nagy kárt. tettek a nyulak Kecskemét és 
Nagy-Körös gyümölcsöseiben, minek következtében a Kecs
kemét vidéki gazdasági egyesület kérvényt szándékozik 
igen helyesen ! a törvényhozáshoz benyújtani aziránt, hogy *-■ 
a törvény akként módosíttassák, miszerint a február hónap : 
is szabadittassék föl a uyulvadászatra, minthogy ez évben ' 
is februárban tétettek a nyulak által a legtöbb k á r o k .  
Hasonlóul móuosittassék a törvény akként, hogy a szóló
tulajdonosok olcsó (uem 12 frtos, hanem két forintos) bé- 
lyegü szabadalmat nyerjenek saját szőlőikben a vadászatra

Irodalom.
Minek tartsunk divatlapot? S r i t
„Nő a házban* czimü mellékletén a divatlevelek és divat* 
képek, a divat minden mozzanatáról, minden újabb tüne
ményéről hűségesen értesítenek s azonkívül közleményei 
a magyar családok háztartásának minden ágát szakszerűen 
tárgyalják. A „Képes Családi Lapok* előfizetési ára egész 
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a k ia
dóhivatal (Budapesten, uagy koroua-uteza 20. sz., melyhez 
az előfizetések legczélszerübben po>tautalványon intéz in 
dok,) kívánatra bárkiuek ingyen és bérmentve szolgál mu
tatványszámukkal.

Yasuti menetrend.
Regedéből Spielfeldnek

indul reggel 4 óra 3í! perczkor és odaér 6 óra 14 perczk 
délelőtt 10 ,  25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ lö  „ „ „ G ,  03 „

Spiel felőröl Regedébe
indul reggel 7 óra 20 perczkor és ideér 9 óra 12 perczk

délutáu 2 „ 03 „ „ „ 3 „ 53 „
este 6 „ 45 „ „ „ 8 „ 37 ,

Alsó-Leud várói Zala-Eger szegre 
indul reggel 0 44 perczkor és odaér reggel 0.38 perczkor

este 6.G1 „ „ „ „ 9.01 „
Alsó-Leudváról Csáktornyára 

indul reggel 9.59 perczkor és oJaér délelőtt 11 órakor 
este 9.08 „ „ „ éjjel 10.05 pkoi

Z .i 1 a-Egcr szeg r ö I Alsó-Lend vár a 
indul reggel 6.58 perczkór és ideér reggel 9.59 perczkor

este 6.11 „ n n este 9.08 „
Csáktornyáról Alsó-Lendvára 

iudul reggel 5.33 perczkor és ideér reggel 0.44 perczkor 
délutáu 4.55 „ „ a este 6.01 „

*
Szerkesztői üzenetek.

— B — a. Czikkedet a jövő számban hozmuk. A vasút 
Ugye ma a legsürgősebb, legszentebb ügyünk legyen.



— E . .  A tárcsa átdolgozva jöhet. — Munkatárs. Való
színű, hogy a jövő félévben képes mellékletet is adunk. A 
.Magyar Kertészet már többen rendelték meg, csak rajta, 
szeress társakat. — K. F. A jegyzókönyvet és czikket 
megkaptam. Helyes. Az árvaházi pályázatot pedig mielőbb 
közhírré kell tenni, mert az idő már rövid.

KIADÓI POSTA: Augusztus végéig előfizetett: Kon- 
dila János aratógazda, Szent-Sebestyéuról. — Deczember 
31-éig: Kuzmits István, korcsmáros, Nemesdról.

A nap és éj hossza. P ia c i ára k  s

A uap j A h o ld
Az üzlet szilárd,

Maju.1
kel nyug

szik kel í nyug’ Kei | szik Búza 8.80 9.—
24.
23.
26.
27.
28.
29.
30.

4.13
4.12
4.12 
4.11 
4.10 
4. 9 
4. 8

7.41
7.42
7.43 
744: 
7.4 5; 
7.46 
7.48

8.52 4.27
10. 3 5. 3
11. 4 5.53 
11.53 6.54 
regg. 8. 7 
0 33 9.26 
1. 2,1048 |

Rozs 7.50 8.— 
Zab 7.— •— 
Hajdina —.— .— 
Köles —.— .— 
Lóbei —.— .— 
Kukorica 6.80 7.—

H I R D E T É S E K .

Megrendelési czim :
A  D re lie r A n ta l-fé le

k iv i t e l i  palaczksör

D ie tric h  és Gottschlig
B U D A P E S T

vagy D r e h e r  A n t a l  K őb án ya .
Csakis teljesen leöllepedett, tehál tQkürtiszta 

kiviteli sör szétküldése folyton friss üvegtöltésben, 
a minőség hamisitlan volta mellett kezesség vál- 
lal tátik. _________________

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny ár
engedmény.

Á rjeg y zék ek  m in d e n fe lé  in g y en  és  
b érn ien tv e .

F ig y e lm e z te té s ü l.
Miután gyakran megtörténik, hogy idegen l I 

készítmény \i és gyöngébb minőségű sörök „Dre
her Antal kiviteli söru czim alatt forgalomba 
hozatnak, a t. ez. Dreher-féle kiviteli sör fo- j 
gyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvegezim- ( 
két, melyen a DIETRICH és GOTTSCHLIG \ 
név okvetlen kell hogy rajta legyen, kiváló 
figyelmükbe ajánljuk. (35. 6 —4)

^  Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a mura

szombati takarékpénztár végrehajtatóuak Szocsics 
Iván gyám végrehajtást szenvedő elleni 600 fit 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
szombathelyi kir. törvényszék (muraszombati ki", 
járásbíróság) területén levő M-^zdvár községben 
fekvő a mezővári 45. és 55. szfjkvekben felvett 
8. bázsz. fekvőség */» részére az árverést 76!) írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte. és hogy a fenutebb in iri I *It ingatlan az | 
1891. év i n iájuv lió  29-iU  n a p já n  d. e. | 
9 órakor mezővári községb ró házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a nfgállapitott kikiál
tási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
j becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. LX.
! t. ez 42. §-ban jelzett árfolyammal számított és 
' az 1881. évi uov. hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz

ságügy miniszteri rend. 8 §-ában kijelölt ovadék- 
képf.s értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. § a  értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt á t
szolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbiróság. mint 
telekkönyvi hatóságnál 1891- évi február 19-éu.

KOVÁCS, kir. aljbiró.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. ez. 102. §. értelmében ezennel .közhírré teszi, 
i hogy a muraszombati k. jbiróság 969/91. sz. végzése 
1 által Isoó Ferencz alsó-leiidvai ügyvéd javára 
l Meszarits Mihály barkóczi lakos ellen 177 frt 47 

kr. tóke. ennek 1891. évi január hó 24. napjától 
számítandó 6*/o kamatai és eddig összesen 38 frt 
5 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag felülfoglalt 
és 333 frt 50 krra becsült 1 ló. lószerszám, 2 
bikaborju, 2 malacz, 1 sertésól. 2 szekér, 1 eke- 
taliga-boroua, 1 kukoricza-vzárasztó, 1 kazal szalma.
2 almáriom, 1 asztal, 1 sublat, 1 óra és 1 tükör
ből álló ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek az 1327/1891. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Bar- 
kóczon, alperes lakásán leendő eszközlésére 1891. 
év i május hó 3 0 .  ih  napjának délelőtt 9 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett iugóságok ezen árverésen, az 
1881. évi LX t. ez. 107. §-a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Muraszombat, 1891. május 16-án.
T Ó T  T H  M I K L Ó S

kir. bir. végrehajtó.
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H e ly ik  lup én  fi*e»«üiik  e lő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 
fogva a legolcsóbb magyar lap az

mely az uj évve! immár 25-ilt évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasó közönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
változatossága, kitüuőség>*, a különböző olvas
mányok gazdag tárházatették az „Egyetértésit 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü 
tudósítást egyedül az „Egyetértés" közöl. Gaz
dasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazda közönség 
nem szorul többé idegeunyelvü lapra, mert az 
„Egyetértés" kereskedői mi s tőzsdei tudó
sításainak bőségével s alaposságával ma már 
nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az 
iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt 
az „Egyetértésiben, a mire szüksége van. 
Változatosan szerkesztett tárczájábau, annyi 
regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. 
2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jómagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés" olvasói. A ki olvasui valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, fizessen elő az „ Egyetértés *-re, 
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., 
'/« évre 5 frt s egy évre 20 frt. Az előfizetési 
pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába kül
dendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kivá 
natra egy hétig ingyen és hérmentve küld.

(10. 14—10)
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w  U ö liö g év , r ek ed tté ^  és «‘l ny ál liá-
'm lá s  ellen legjobban ajánlható D áv id

jn H F  Kapható minden jónevü gyógyszertárban, fűszer
es csemege-kereskedésben.

Kapható Regedében: Muhr Józsefnél, Pettau- 
bán : Jurza A. és fiai kereskedésében, Ciliiben: Pelie K. 
Köre/.: A. M&zoili, Leibach : Itucollini, Marburgbau : 
Ed Rausch. (25. 7—*)

Nyomatott tirflobaum Márk gyorssajtójáu Muraszombatban.
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