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Aszály és ínség1.
lS63-han az Isten csapása nehezedett 1 

erre az országra. Nem esett eső kora ta- ( 
vasztol késő őszig, s az ennek nyomán tá- 
madt szárazság irlóztató pusztulást okozott. 
Kzrek és ezrek pusztultak el éhség által, a 
marhaállomány kipusztult, az ipar és keres
kedelem megbénult s úgy látszott, mintha 
a pusztulás örvénye felé sodorná ezt a sokat 
szenvedett nemzetet a könyörtelen végzet. 
Azonban túléltük az 1863-ik esztendőt is, 
jöttek jobb évek s a nagy csapást kihever
tük. De akik éltek abban az időben, úgy 
emlékeznek v issza erre az esztendőre, mint 
életüknek egyik legnagyobb megpróbálta
tására.

Az 1M«3. réme kisért 1904-ben. Aszály, 
Ínség fenyeget, már itt kopogtat a rém az 
ajtókon, bennünk nincs erő. hogy meg 
tudjuk akadályozni a bejövetelét. A mura- 
szombati járás még szerencsés, itt a legutóbbi 
esőzések sokat segitettek. A kukoricánál és 
sarjunál ugyan legtöbb helyen megkésett 
nálunk is az eső, de a többi vélemény 
szinte szemmel láthatólag fejlődik és jó ter
mest Ígér.

De vannak részei az országnak, ahol 
május óta nem esett eső, vagy ha esett is, 
nem volt annak semmi látszatja. Ezeket a 
vidékeket sújtja természetesen legsúlyosab
ban az aszály. Itt felette rossz eredményeket 
mutat fel az aratás, ugv mennyiség és mi
nőség tekintetében. De már ha az aratás
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nem is ütött be, reméltek valamit a sújtott 
gazdák a kukoricától, burgonyától és egyéb 
véleményektől meg a szőlőtől. Reméltek, 
mert azt hitték, hogy júniustól augusztusig 
talán csak lesz eső, amely feutartsa és táp
lálja a veteményeket.

A június, július és augusztus hónapok 
azonban nem váltották he a reményeket, 
melyeket a gazdák fűztek hozzájuk. Nem 
esett eső. Kitekintve egy-k* l szerencsésebb 
vidéktől, hódító hőség, tikkasztó szárazság 
volt mindenütt az országban. Oda van a 
tengeri, a burgonya, a többi kerti vetemény 
a bőség és szárazság kiirtotta.

Kiég lett volna néhány órai, sürü eső 
s Magyarország földjein hervadó, lankadó 
milliónyi értékek szint és életet kaptak volna. 
De nem adott a haragvó Istenség egy ne
gyedórái esőt sem, a forró napsugár kegyetlen 
erővel szívja ki a föld éltető erejét. A ten
geri tejszerü torzsokat termett, a burgonya 
alig nagyobb a diónál s az is ki van aszva, 
meg van pörkölve. Dinye, tök, uborka el
torzult és izetlen.

Hogy többet ne mondjunk, Európa 
legtermékenyebb részében, a Bácskában, 
Ínség, elébe néz a jóléthez szokott kisgazda.

Ahol az aratás félig-meddig beütött, ott 
nem fogják olyannyira megérezni a pusz
tító nyári szárazságot. De inegsinyleni ter
mészetesen itt is fogják, mert hiszen a ten
geri termés s a vélemények igen súlyosan 
esnek a mérlegbe.

Növeli a veszedelmet a takarmányhiány.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: ö hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 1 ! fillér. 
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Kiaszott a lu a réteken, mezőkön, gulyá
nak, ménesnek alig van hol legelnie. Most 
még csak hagyján, mert ha száraz, aszott 
is a fii, a saiju, nagykeservesen csak meg
eszi a marha. De mi lesz majd télen Y Amit 
el kell tenni télire, a takarmány nem ter
mett meg. A gazda kénytelen lesz eladni a 
marháját, melyre, pedig égető szüksége van, 
mert nem bírja eltartani.

S mindezeknek tetejébe jön a drága
ság. Már ma is hallatlan árak vannak. Liszt, 
kenyér, zöldség, vetemény és a hus ára 
már oly magasra szökött, hogy a háziasszo
nyok panaszával van tele minden város. 
De még hagyján ez a mostani drágaság. 
Két-három hónap múlva, télen s a tavasz- 
szal előreláthatóan oly borzasztó lesz a 
drágaság, hogy attól kell tartanunk, hogy 
nemcsak a szárazság által sújtott vidékeken, 
de a városokban is tanyát üt a legborzasz
tóbb rém, az ínség. A magyar nép legsze
gényebb rétegeit az Ur 1904-ik esztende
jében éhínség fenyegeti.

Ez a vigasztalan perspektíva egészen 
határozott. Feltartóztathatlanul jön a végzet, 
pontosan meg lehet állapítani, mikor kö
vetkezik be az ínség valamely faluban.

S mikor az ilyen megdöbbentő bizo
nyossággal állunk szemben, el kell reá ké 
szülnünk, ügy a magános ember, mint a 
község, város, a kormány és a vasutak 
mindenképpen készüljenek el, hogy lehető
leg tompítsák a veszedelem élét. Elősorolni 
e helyen mindama intézkedéseket, melyek

TÁRGA.

Meglepetés.
I.

Az asszony szórakozottan ülgetett napernyő- ! 
jevel egy télig nyílott orgonaágat. de lelke a férfi 
beszédév* 1 foglalkozóit, a Malőr Gézáéval, akinek ( 
-ovar pillantása vágyva követte mozdulatait.

Nézze, lógta meg indulatosan a kezét 
jöjjön délután, jöjjön estefele . . . jöjjön, amikor 

akar . . .  de jöjjön! . . . és tegyen boldoggá csók
jával, ölelésével.

Nem kapott semmi választ. Sulluyne most 
•:gy apró kavicsol piszkált nagy igyekezettel, de 
ar«:a pírba borult, a melle indulattól pihegett.

Urrültseg! . . mormogta inkább maga 
•de, de a férfi meghallotta.

Hat mondjuk, hogy őrültség, de egyike a I 
legszentebb őrültségeknek, amire úgy vágyom, és 1 
amire - ne tagadja —  maga is vágyik . . .

Az asszony valami tagadó mozdulatot intett 
a fejével, majd így szólt:

Menjünk! . .. esteledik.
Lussnn megindultak hazafele.
Saliayue helefog.,dzoll llator fieza karjaim, 

aki szüli altul ment inellelte. „kos szálniuissal en
gedve az asszonynak időt arra, hogy meggondolja, 
megfontolja az előbbi beszélgetést.

A  hegy ólait vezetett az ütjük és mig alul

az Ipoly iölydogált palóc lassúsággal, a hegytetőről 
az esti szellő le-lekapta az ezernyi fehérvirágos 
fa illatát és körülsimitotta vele az asszony égő 
homlokát, kipirult arcát.

Beértek a városba, ahol inár is feltámadt az 
esti korzó, amikor az ember lepten-nyomon kény
telen köszönti egy-egy ismerősének, és a főutca i 
egyik legszebb helyére érve, Sallayné otthon volt.

Kezet nyújtott a fiatul embernek és mikor 
ez átható pillantással kutatott be a szemébe, a 
leikébe —  engedelmes megadással mondta:

—  Jól van . . . elmegyek!
II.

Sallay már harmadszor csinálta meg a szám
vetést amelyből nyilvánvaló lett, hogy tovább nem 
rejtegetheti a dolgot. Valami százhúszezer korona 
lehetett a hiány, amit három év óta szedegetett 
ki lassan-lassan a pénztárból, anélkül, hogy a pót
lására csak gondolhatott is volna. Azaz, hogy 
eleinte gondolt, de később már szó sem lehetett 
róla, mert a hiány és az örvény nőtt, egyre nőtt. .. 
annyira, hogy hosszú, gyütrelmes éjszakák kisérte 
gondolatai után úgy találta, hogy csak holttesté- í 
vei tudná betemetni ezt a mélységes űrt.

Megborzadva e gondolatra, valahányszor 
eszébe jutott; de hiába, —  más módot, inás meg- , 
oldást nem igen tudott találni. így tettek előtte 
inár számosán, akik közül csak kevésben volt meg 
a leieknek oly ereje, hogy a bűnért bűnhődni is 
merjen, és az eddigi előkelő társadalmi állás után 
eltűrje azt, hogy embertársai, mint csaló gazem
bert bélyegezzék meg.

Megint számolt:
— Három meg keltő, az öt . . . meg négy 

az kilenc meg három, tizenkettő . . .
Majd ismét gondolataiba tévedt, hogy inikép- 

penis jutott idáig? . . . Istenem! liát hogy jut ide 
az ember? Kiindul a lejtőn, amikor aztán latja, 
hogy nem is olyan nagy dolog, nem is olyan ve
szedelmes. hát megy tovább . . .

Végeredményben —  tekintve az okokat is —  
a dolog mindegy . . de Sallay azt hiszi, hogy 
mégis az asszony . . .

Nem —  meg közöttük az együttérzés.
Bizalmatlanok, nem értik egymást, titkolód- 

zik s igy e férfi bizony másutt kereste fel azt a 
meleget, ami az életéből, a családi tűzhelyéből h i
ányzott: az asszony pedig büszke lélek, aki néni 
tudott simulni, nem akart jó lenni hozzá.

És igy történt, hogy ulaik elváltak, egyre 
jobban és jobban elágazva és most, mikor olyan 
nagy szüksége volna rá, hogy valakinek elpana
szolja nagy keservét, mélységes bukását, olyan 
messze vannak egymástól, hogy talán meg sem 
értenék már az egymás szavát. - Nincs, nincs 
senkije, egyedül áll. iáiul a sivatag közepén a ma
gányos fa . . .

Felkeresné ugyan a feleségét, de megaláz
kodás nélkül nem teheti, nem is teszi . . .

Pedig . . . lehet, hogy az utolsó beszélgetésük 
volna . . .

Megkísérli, hogy némi erélyl sugalljon ma
gának.

—  Eh, felére ezekkel a hűvös gondolatok- 
I kai, — mondja hangosan, hogy élő szót halljon

>
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az előrelátható ínséggel szemben szüksé
gesekké válnak, nem lehet. De mindenki, a 
ki józan és előrelátó, meg tudja ítélni, mit 
kell tennie, hogy könnyebben viselhesse el 
az eredménytelen őszt s a borzasztó telet. 
A hatóságokra az államra, nagy uj felada
tokat ró ez az idei rossz áldatlan esztendő.

Felhívás a magyar közönséghez!
Országszerte lelkes viszhangra talált az 

a mozgalom, mely kiadta a hazafias jelszót; 
„Pártoljuk a magyar ipart!"

A Felvidéki iMagyar Közművelődési Egye
sület maga is teljes mértékben át van hatva 
ennek a mozgalomnak nemzetgazdasági fon
tosságától és jelentőségétől, a midőn ezúttal 
egy országhires magyar iparcikk érdekében 
fordul szavával a magyar közönséghez.

Ásványvizekben gazdagabb ország Ma
gyarországnál nincs. Száz számra hevfcr ki
használatlanul a jobbnál jobb ásványvíz 
forrás s azokban a nemzeti töke. Az üzem 
alatt lévők pedig nem tudnak boldogulni és 
nem használhatják ki kellőleg a magyar 
földből kibugyogó és az emberiség javára, 
egészségének megóvása és fenntartására ter
mett drága kincseket.

Mert mi magyarok még mindig jobbnak 
tartjuk az idegent. Saját véreinktől és saját 
termékeinktől elvonjuk a filléreket, idegenért, 
rosszabbért vagy legalább nem is jobbért 
viszont nem sajnáljuk a koronákat. És kü
lönös, hogy ahol ásványvíz van. mégis ná
lunk talál legbiztosabb piacot minden idegen 
v í z . Az idegenek boikottálják a magvar föld 
és a magyar ipartermékeit, de azért mi ví
gan isszuk tovább a gieshüblit, a melynek 
Magyarország a legjobb piaca, s a többi 
külföldi forrásból eredő ásványvizet, melyek 
mind nem mint gyógyvizek, hanem mint 
asztali és borvizek fogyasztatnak hazánk
ban, sokkal nagyobb mennyiségben, mint 
bármelyik első rendű és azokkal verseny- 
képes magyar ásványvíz.

Pedig ha a magyar ember ezen reá 
nézve teljesen felesleges, nélkülözhető, nem 
is olcsóbb, nem is jobb, nem is egészsé
gesebb és nem is magyar italokat szintén

boikottálná, az az ellenséges külföld eljá
rásával szemben hazafias reváns volna, 
bárha aránylag csak keveseket érintene, — 
inig nálunk a magyar termény és magyar 
ipar kérdése szegény és gazdagnak élet
érdeke.

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület magyar nemzetgazdasági tekintetben 
csak hazafias kötelességet teljesít tehát, a 
mikor a magyar ásványvizeket s ezek kö
zül első sorban az orszilghires hontszántói 
savanyuvizet a magyar közönség szives 
figyelmébe és pártfogásába ajánlja.

Nemcsak a magyar iparnak, de a ma
gyar közművelődésnek is érdeke, hogy a 
hont-szántói savanyuvizet a magyar közön
ség minél lelkesebben felkarolja és fogyassza.

Konkoly-Thege Sándor orsz. képviselő, 
a hont-szántói savanyuviz tulajdonosa 
ugyanis szerződésileg kötelezte magát egye
sületünkkel szemben, hogy a nevezett sa
vanyuvizet ez évtől kezdve, mint F. M. K. 
E. hont-szántói savanyuvizet hozza forga
lomba s annak a kutkezelöségnél megren
delt minden palackja után egy fillért bizto
sit az egyesület magyar közművelődési cél
jainak előmozdítására.

Egyesületünk ereje a magyar társada
lomban gyökerezik és ezt nem viszonoz
hatjuk azzal, hogy oly iparcikkeket és ter
ményeket ajánljunk, a melyek nem elsö- 
rendüek. De miután, meggyőződésünk szerint;

a szántói savanyuviz általánosan elis
mert kitűnő magyar természetes ásványvíz ;

a szántót savanyuviz minden külföldi 
és hazai ásványvízzel versenyképes, nemcsak 
jósága, tisztasága, csira-mentessége, gyógy
hatású és üdítő voltánál fogva, hanem, mert 
azt a modern forrás-technika és hygiénia 
szempontjából kezelik;

a szántói savanyuvizet mint természe
tes gyógyvizet számos orvosi tekintély ajánlja, 
mely mint óvszer is fölötte ajánlható jár
ványos betegségek alkalmával és megbecsül
hetetlen értékkel bir maláriás betegségeknél;

a szántói savanyuviz a legkitűnőbb 
asztali borviz s nem lévén vasas, a bort 
nem festi meg, gyümölcsnedvvel keverve 
pedig a legüditöbb ital;

a szántói savanyuviz elsőrendű minő

ségű s versenyképessége miatt számos ki
állításon nagy kitüntetésekben részesült;

a szántói savanyuviz, — dacára hogy 
elsőrendű, jól kezelt, versenyképes termé
szetes ásványvíz, mégis legolcsóbb az összes 
piacra kerülő ásványvizek között. Ugyanis: 
25 drb P3 literes nagyságú palackot tartal
mazó rekesz 9 korona; egy 50 drb. 0.7 li
teres nagyságú palackot tartalmazó rekesz 
12 korona 50 fillér, az ipoly-szakállosi ál
lomáson feladva, hová, ha a kiürült palac
kok bérmentve visszaküidetnek, az állo
mástól a forráshoz és a visszafuvarozás 
költségeivel együtt egy palack 10 fillérbe 
kerül és igy, ha valakinek már rekesze és 
üvege van, a szántói savanyuviz. legnagyobb 
távolságra küldve is, olcsóbb még a közön
séges szódavíznél is;

a szántói savanyuviz erős palackokban 
küldetik szét, a kiállítás ízléses, a töltés 
természetes és tiszta, a legjobb minőségű 
katalóniai dugók használtatnak, címkéje — 
mely a vörös kereszt védjegyével van ellátva 
és melyen a vegyelemzés is olvasható — 
a kupak, szóval az egész kiállítás a legké
nyesebb igényeket is kielégíti, a szétküldés 
nagy gonddal csomagolt, erős és könnyű 
rekeszekben történik, melyek több szállítást 
is kiáltanak.

A szántói savanyuviz megrendelhető a 
forrás-kezelöségnél, melynek postája : liont- 
Szántó.

Kérjük, követeljük, fogyasszuk tehál. 
a hol vagyunk és a merre járunk a honi
szántói savanyuvizet.

Fogyasszuk a háztartásban, a gazda
ságban, a társas életben, utazásaink közben 
mindenütt.

A magyar ipar és a magyar közműve
lődés anyagi érdekei nevében is tisztelettel 
kéri erre a magyar közönséget,

Nvitra, 1904. július hó 11-én,

a F. M. K. E. elnöksége:

Dr. G yürky Géza, T h u ró cy  Vilmos,
ügyvezető alelnök. cs. és k. kamarás, elnök.

C la ir  V ilm os,
főtitkár.

legalább, de szomorúan hangzik a szavú, nem 
kél rá sehonnan visszhang.

Odakint alkonyul. Gyertyát gyújt, ami kísér
leti fényt vet halvány arcára és tovább számol:

— Kettő meg három, az öt . . . meg négy, 
az kilenc . . . meg három, tizenkettő . . . Azaz . . . 
tizenkettő . \ .

Az ajtó nyílik; a suhogó szoknyákkal friss 
levegöáram is tolni be rajta és felhangzik az asz- 
szony csengő szava:

— Jó estét, barátom!
— Kezét csókolom, édes. Hol járt?
— Kint volatm egy kicsit; fáj a fejem.
Es a férj — amint a kölcsönös hazugságaikon 

épült házaséletükben szokássá lön — mutatott 
gyengédséggel csókolta meg a fehér homlokát, 
amit az asszony színlelve tartott csókra.

Kgy arcizma sem mutatta, hogy most a halálos 
ítéletét számította össze; az asszonyt nem is ér
dekelte volna a dolog, meg se látta, hogy olyan 
szokatlanul halavány a férje.

III.
Az asszonyka felvette gyönyörű fehér ruháját, 

kezébe fogta elefántcsontfödelü, arany metszésű 
iiuakönvvét s benyitott az urához.

— Megyek a templomba barátom!
Sallay végignézte és igen csinosnak találta, 

de különösnek tetszett neki, hogy bemondja, hová 
megy; eddig nem igen szokta.

Dacos lelkén erőt vett a gyengeség és meg
próbálta a menyecskét itthon tartani.

— Maradjon ina nálam, kedvesem! . . . Sze
relnék beszélni magával . . .

— Furcsa, — gondolta az asszony, — éppen 
most vannak bizalmaskodó hajlamai. — Nem haj
lott a szóra.

— Nem lehet, barátom, de — majd sietek 
vissza!

És érezve, hogy ellenkezéséért kárpótlással 
tartozik férjének, odatartotta neki homlokát:

— Na, csókoljon meg! . . .
Még cs k észre sem vette, minő vörösek a 

férie szemei, minő dúlt az arca, minő zilált a 
lelke.

Sohasem törődtek az egymás dolgaival, de 
most különösen más foglalkoztatta.

Sallay már menőben utána kiáltott:
— Azután imádkozzék értem is!
Kiért az utcára, amelynek levegője meleg és 

fűszeres volt a tavaszi szagoktól.
Gyönge szellő mozgatta ezt az illutlengert, 

hogy az ember szinte fürdőit benne. A templom
nak vette útját és onnan egyenesen levágott cél
jának: a Bátor Géza lakásához. A szive őrülten 
dobogott, hanem az esze mi lázat sem érzett az 
első lépés fölött. Az izgalmat csupán az újság, a 
szokatlansíig okozta, és az. hogy ezúttal ö maga 
is hősnő; mert ilyen első lépéseket gyakian átélt 
már ö divatos irók leírásából, barátnői elbeszélé
séből.

Kissé remegett mégis és ez a remegés gyönge 
pirt fakasztott az arcán és néha-néha önkénytelen 
öszeborzongott a pár perc múlva bekövetkezökre 
gondolva.

Az egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy 
visszafordul. Sokkal határozotabb lélek volt.

Megnyomta az ajtó kiléncsct es besuhnnl a 
kapun.

Hátravetette fátvolát és némi zavarral igéző 
elfogultsággal mondta:

— Eljöttem . . .  itt vagyok! . . . 
elfogultsággal mondta:

— Eljöttem . . .  itt vagyok!
Bátor Géza a kicsi imakönyvre pillantva, 

győzelmesen elmosolyodott, azután hozzálépett, 
kezet csókolt neki és megölelte :

— Én drágáin! . . . édes egyetlenem! . . .
IV.

Sallayné kilopakodott az alkonyba és még 
egyet járt, mielőtt hazafelé venné útját.

— Nagyon gyöngéd lesz ma az urához, — 
volt az első gondolata — ma megérdemli, szegény.

A légyottal, a bűnével nem is igen foglalko
zott még közvetlenül a hatása alatt állt a mai 
délutánnak. Nem érett még meg a dolog arra, hogy 
elmélkedjék fölötte.

A nyakán, a karján ott égett meg a Bátor 
Géza csókja és bizsregve fúródott lázas ereibena vér.

Alkonyodon.
Mi más volt mai est. mint a tegnapi!. . .  A 

vágyak kielégítve, a bűn megizlelvc! . . .
Az első lépés az örvény felé, amit feltart- 

hutlanul követ a többi . . .
Hazaért.
Nem fogadta senki. Az ajtók nyitva, a cse

lédek sehol. Az üres lakás, mint valami hangtalan
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Helyi, vármegyei és vegyes hírek.

A muraszombati kaszinó választmánya f. 
lm 25-én délután a kaszinó helyiségében Sinkovich 
Elek elnöklete alatt ülést tartott, melynek tárgya 
7 uj tag felvétele volt. Rchnoll János könyvtárnok 
ezen tisztségéről lemondván, a választmány a leg
közelebbi közgyűlésig Imrey György nyug. Imszár- 
örnagyot bízta meg a könyvtár kezelésével.

A vármegyei tüzoltó-szovetség a minap 
tartotta rendes évi közgyűlését Bezerédj István dr. 
alispán, szövetségi elnök vezetése mellett Colldo- 
mölkön, a melyen járásunkból Keresztury Kálmán 
nini tonlielyi körjegyző, tűzrendészet! felügyelő vett 
részt. Választmányi tagok lettek járásunkból: Ke- 
reszturv Kálmán, Csaplovits Ferenc. Meixner Má- 
tvás és Sohár István tűzrendésze ti felügyelők.

A soproni ipariiiallitáson járásunkból egye
dül Hartner Géza muraszombati gözmalomtulaj- 
donos állított ki saját készitményü iparterméket.

A vasmegyei községi és körjegyzők a 
minap Szombathelyen megtartott rendkívüli köz
gyűlésén járásunkból Sarugu Frigyes felsölendvai 
és Szeredy Viktor tótkereszturi körjegyzők vettek 
részt. A Bors .Mihály elhunytával megüresedett 
választmányi tagságra egyhangúlag Szeredy Viktor 
választatott meg.

A jégkárosultaknak. A szcntgottlu'ri1 ta
karékpénztár a szentgotthárdi és muraszombati 
járás jégkárosultjainak segélyezése céljából 100 
koronát küldött a vármegye alispánjához.

— Pályázók a varmegyénél. Az. á vaszéki 
ülnöki állás betöltésére hirdetett pályá :at tegnap 
délelőtt 11 órakor lejárt és így a pá'yázók száma 
már megállapitíatott. — Az ülnöH állásra pályáztak 
Csorna Jenő tb. főszolgabíró, Száll)máry Károly 
pénzügyi titkár. Csorna Jenő esetleges megválasz
tásával az dlsö szolga bírói á'lás megüresedik. — 
Ez állásra Horváth Bú1 és Guáry Leó II. oszt. ! 
szolgabirúk adták be pályázatukat. Az igy meg
üresedhető második szolgab.rúi áfásra dr. Tulok 
Lajos a,:spáni bivala’hoz osztott közig, gyakornok 
és Dobrentcy Ferenc felsőcöri szolgabirósághoz j 
beosztott közigazgatási gyakornok.

A battyándi törvenyhatóságilag segélyezett 
kisdedóvoda folyó évi aug. 21-én tartotta félévi 
záró ünnepélyét, mely alkalommal az Óvónők 
Otthona és a helybeli óvoda fentartási alap javára 
a következő szives adományok folytak be: Csap
lovits Ferenc 4 kor.. Takáts B. Istvánná Mura
szombat, Bouquet Vilma, Porkoláb Gyula 2—2 
kor.. Horváth László 1 kor. 20 till., Horváth Lajos, 
Slern Zsigáné. Küzinits Mátyás, Káply Kábnánné 
Musznya, Bácz József Sürüháza, Fersa Mihály, 1 
Skalits István Szenlbibor 1 —1 kor., idősb. Kolossá 
Iván, X. X. 80—80 fill., Kühár Ferenc (Lukács), 
Soslarécz Mátyásné, Kühár Mátyásné, Kühár Iván, 
Favlits Iván, Kühár János, Kolossá Miklósné. Kii- 
liár Mátyás. Kühár Zsuzsa, Fersa Liza, Kühár 
Sándor, Bácz Kálmán Kőszeg, özv. Leposa Ist
vánná Márkusháza, Jónás Józsefné Vasiak, Ben-

szemrehányás, megdöbbentette. Most ijedt meg 
csak a délutántól és a bizonytalanság, mielőtt fér
jévé! találkoznék, olyan izgatottá tette, hogy alig 
várta már, hogy szembe kerüljön vele. Szerette 
volna tudni nagyon, miként fog előtte állni. Meg- 
örzi-e nyugodtságát, hidegvérét? nem lesz-e ön- 
kénytelen vagy véletlen áridója a mai délutánnak ?

Bátran benyitott, de azért hallotta a csend
ben a szive félénk zakatolását.

— El lehet merülve munkájában, szegény, 
vagy tálán elnyomta az állom . . .

Lábujhegyen jött és befogta tréfásan a sze
mét: találna el kicsoda *? . . . de a keztyüjén
valami nedvességei érzett; ami bepiszkította a 
világos szarvasbört.

Borzasztó sejtelmei támadtuk és eszében hir
telen megvillant a halál rettenetes gondolata.

A férj megölte magát! . . . L'gy érezte, hogy 
már érti viselkedését és emlékezett is elszánt 
hal ványságra. — Készült erre . . . régen készült 
már . . .

Rémülten sikoltott fel. Reszketve gyújtott 
gyertyát, amelynek gyönge fénye még szörnyűbb
nek mutatta az átlőtt, véres fejet . . .  És nem 
volt ereje, nem volt bátorsága hozzá, hogy oda- 
rogyjon, a megcsalt, meghalt férj hidegük) tete
mére . . . Csak állt mellette elkábulva és nézte, 
nézte . . .

HONTI HENRIK.
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esecz Iván Lehomér, Fiiszár Ferene Vasnyires 
40 40 fill., Fiiszár Jánosné, Gróf Ferencné. Kühár 
Istvánná. /  ibrik Istvánná Vasiak 30—30 fill., Kü
hár Károly, Mörecz Ferencné, Kühár József, Kü
hár Ivánná. Küronva Tamás, Kolossá Iván. Gróf 
Sándor, Mörecz Mátyásné, Marics Anna, Marics 
Zsuzsa. Kühár Mári. Benczák Ferenc, Lukács Ist- 1 
ván, Kolossá Judit. Lukács Franciska. Lukács Ma
riska, Slern Zsiga cselédje, Mörecz Iván, Marics j 
Iván, Marics Judit, Lukács Miklósné, ifj. Kővári | 
István, Czipott Judit, Kraucsics Istvánná. Breszkóts 
Ivánná, Norcsics Ferenc Mártonhcly, Nemesdfalvi 
József Nemesd, Dani Ferenc, Bunkó Ferencné 
Vaspolony, Böreez Mári, Forédos Mári. Bankó 
Istvánná Vasnyires, Kraucsics Istvánná Borhida, 
Marics Ivánná Halmosfö, Loncsár Iván Lehomér, 
Czipott Jánosné Márkusháza 20 —20 fill. Összesen 
34 kor. 80 fill. Fogadják a jószivü adakozók az 
óvoda felügyelő-bizottságának hálás köszönetét.

Nem kapni lőport. Hartner Károly mura
szombati kereskedőtől a lőpor árusítási engedély 
élvonalon, már több hét elölt, de azóta más ke
reskedőnek az engedély ki nem adatott. így most 
az egész járásban lőport sehol nem kapni, a mi j 
mindenesetre viszás állapot s megszüntetését köz
érdek sürgősen követeli.

Vérhas Tótkereszturott. Tútkerésztur köz- i 
segben számos megbetegedés történt vérhasban.
A hatóság az óvintézkedéseket elrendelte.

Vizbefulás. Skrabán Verona 9 éves domb- 
aljai leányka f. hó 20-án a Leadva patakban egyedid 
fürdőit, miközben mélyebb helyre került s úszni 
nem tudván, miután a közelben senki sem volt, | 
belefuladt. A viz partján Zorján Katalin megta
lál i a ruháját s azután keresni kezdték a leánykát, 
a kinek hulláját a patakban meg is találták.

A minta-árvaház. A vasmegyei árvaház 
ez a minta árvaház. Vasvürinegye árvaházát e dí
szes jelzővel ruházta fel az érdem elismeréséül 
Mosouvármcgyc, amikor mintát keresett a mosoni ! 
vármegyei árvaház létesítéséhez. A mintát a vas
megyei árvaházban találta meg, mely vezetéséről 
és kiváló szervezetéről országszerte híres. Moson- 
vármegye ennek tudatúban átiratot intézett a vár
megyéhez. hogy az árvaház szervezeti szabály
zatát küldje át Mosonba, hogy ott e minta alap
ján létesíthessék az árvaházat.

A szentgotthárdi főgimnázium ügye. A 
vallás- és közoktatásügyi ^miniszter a vármegye 
közönségéhez érkezett leiratában megengedte, hogy 
a szentgotthárdi főgimnázium hetedik osztálya az 
1904—1905. tanévvel nyilvánossági jelleggel ki- j 
sérlctkóp megujittassék. Beiratkozás szeptember I 
1—3.

— Iparfelügyelőség Szombathelyen. A keres
kedelemügyi inir:szleriumban. ahogy jól értesült j 
forrásból kapjuk a h' t. elhatározták, hogy a közei 
jövőben iparfelügyelöséget á'litanak föl Szombat- j 
helyen. Az uj ipnrfolügyelöség már befejezett tény. 1 
A minisztériumban úgy tervezték, hogy már az 
őszre megalakítják a felügyelőséget Vasvármegye 
területére, közbejött akadályok miatt azonban el 1 
kellett halasztói , de a tavaszszal egész biztosan 
fölá'Mtják.

— A szombathelyi zene-konzervatoriumba be
iratkozni szándékozók forduljanak felvilágosításért 
Balassa Kálmán intézeti igazgatóhoz.

Erdööri szakvizsgák Szombathelyen. A
földmivclésügyi miniszter értesitette a vármegyét, 
hogy Szombathelyen az erdööri szakvizsgát és 
vadöri vizsgálatokat október hó 19-én délelőtt 9 
órakor tartják meg. Azok. akik erdööri szakvizsgát, 
vagy vadöri vizsgálatot akarnak tenni, hiteles bi- j 
zonyitványokkal felszerelt folyamodványaikat októ
ber hó 1-éig nyújtsák be Simenszky Kálmán szom
bathelyi kir. erdöfelügyclönél.

— Magyar áru osztrák áru. Egy magyar 
cérnagyára közli a „Vállalkozók és Iparosok Lapjá*- 
ban. hogy inig a Grohinann-féle würbenthali cér
nagyár egy doboz gombolyagcérnát 50 fillérjével 
hoz nálunk forgalomba, ö épp oly szép és jó mi
nőségű doboz cérnát 42 fillérért kénytelen árusítani, 
csupán azért, mert az — magyar gyártmány. Hogy 
pedig ez az állítása nem puszta, képzelet ered
ménye, illusztrálja azzal a körülménynyel, hogy 
az eddig magyar szövegű „Király cérna* cimke 
alatt forgalomba hozott cérnát újabban „Prima 
Nahgarn" cimke alatt hozván forgalomba, sikerült 
neki áruját bécsi ügynöke utján Magyarországon 
jobb árakon eladni, mint a magyar szövegű cimke 
alatt forgalomban hozott ugyanazt az árut. Ehhez 
sem kell kommentár.

— Mutatvány Honti Henrik „Három csók és 
más elbeszélések* cimii most megjelent könyvé
ből. melyet 1.10 korért küld a kiadó Neumann 
Jakab, Ipolyság.

Dohánykülönlegességek a vendéglőkben.
Régi baja és panasza volt a közönségnek a do
hány különlegességekhez való nehéz hozzáférhetés. 
Ez a régi panasz ügyes módon nyert megoldást. 
A pénzügyminiszter ugyanis a magyar vendéglősök 
országos szövetsége által hozzá intézett kérelmé
ben megengedte, hogy jövőben dohány-szivar kü
lönlegességek a nagyobb vendéglőkben, szállókban 
és kávéhúzakban áruitassanak.

______  AUGUSZTUS 28.

Iskolakönyvek
az összes falusi és városi isko

lákra legjutányosabban kaphatók

B A L K Á N Y I  E R N Ő
papirkereskedésében

M U R A S Z O M B A T B A N .

516. és 578/1904. végt. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. jbiróságnak 1904. évi Sp.
I. 142 3. és 1904. V. 357. sz. végzése következ
tében dr. Ritscher Samu ésdr. S. Krnst ügyvéd ál- 
tai képviselt Schmiederer Károly úgy Theodor Wicse 
et Co. s. t.javára Grosz Benedek urdombi lakos 
ellen 254 kor. és 140 kor. s jár. erejéig 1904. évi 
junius 28. és július 26-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és felülfoglalt és 644 kor. 
becsült következő ingóságok, u. in, szohabeli bú
tor, bicikli és Wertheim szekrényből álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1904. évi V. 175/3. és 357/2. sz. végzése 
folytán 254 kor. és 140 kor. tőkekövetelések, 
vagyis 254 kor. után 1902. évi december 23-tol, 
140 korona után pedig 1904. évi május hó 0-ik 
napjától járó ö^o kamatai és eddig összesen 119 
kor. 86 fillérben biróilag már megállapított költsé
gek erejéig Urdombon Grosz Benedek lakásán 
leendő eszközlésére

1904. évi augusztus hó 31-ik napjának
d. u. 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozód ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1904. évi augusztus hó 
16. napján.

Szabad í v  József,
kir. bír. végrehajtó.

2885/1904. szám

Árverési hirdetmény.
A muraszombati I r. járásbíróság mint telek

könyvi hatoság közhírre teszi, hogy a Sze t- 
g'« .; *di T» kp-ékpé* tr r.-t. végr'hajtalonak, 
■> *'<3r M'̂ 'ós és neje Vucsko M völg.kö’ i 
i ;ook végrehajtást szonvedeiteK elb* * 340 kor. 
tókekovete'és, ennek 1902. jo ■■ I-töl j.* •> 6l o 
rendes, 8°/o k< :ede' i»: kamatai 4< ' or. <*2 f". 
pe. , 25 kor. 50 PH. végié..-./’ és -0 K 30 f
árverés kérvényezési költségek elégít! se iránt
végrehajtási ügyeben az ezen I rályi jé •: sbíróság, 
mint ’.elek'íönyvi hatóság terü'etén levő avöK,- 
kí.'Zi 16. sz. tlkjkvken A. 1.12. sor. 38112. hrsz. 
a. felve, 'nr’anból Vucskó Mr iát 'etö Vie-ad 
ré̂ z 9 kor., p  u. o . 112. szí nu tjL/ben A. I. 1. 
sor 471. i • i‘ ga*>y i egészben 56 kor., \ \ u.
o. 116. sz. t k 'ben A. I. 1—3. sor, 276, L77, 278.
brsz. 13. há* *imu ii gatír ólaiból ugyanazt i'letö
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1 u-ad rósz 14 korona GO fillér, az u. o 140. sz- 
tjkvben A. I. 1- G. sor 419, 420. 42V 434. 435, 
447 h. hrsz. ingatlanból ugyanazt illető 1 io •td rósz i 
19 korona 70 liller, az u. o. 25 -./ tjkvben 1.

3 5 18. sor 411. 472, 483. 488. 489, 490, 
101 492, 490,457.1). 497. hisz. ingatlanból Skaper 
Miki »st illető */***-ed rész 52 korona 5G fillérben, j
2 . Iiuzsz. ingatlanból ugyanazt illető 0 i»>-ed rész 
10  koronában, 4 I. sor 2 1 1 . hrsz. ingatlanból 
ugyanazt illelö */iM-ed rész 1 korona 1 2 fillérben, 
végül az u. o. 122. sz. tjkvben I. 1. sor 174, 175. 
hrsz. ingatlan egészben 40 koronában megálla
pított kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s i 
arra határnapul

1904. évi szeptember hó 17. napjának

délelőtti 10 órája Völgyköz község házához kitü- j 
zetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lanok esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog. j

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in- i 
gatlanok kikiáltási árának 10° o-a 13 kor.. 5 kor. 
GO fül., 23 kor. 40 fill., 31 kor. GO fill.. 5 kor. 
25 fill., 1 kor. II fill. 4 korona.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat- ; 
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elölegcs elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5° n kama- i 
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsájfásával e.gyide- 1 
jüleg megállapított árverési feltételek a hivatalos .

órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Völgyköz község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti telek jegyzőkönyvben fel- 
jcgvzendő.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mini telekkönyvi hatóságnál 1904. évi július lé n .

D r. S c l i ic k ,  kir. aljbiró.

B  IS)
ÜNNEPI

' ^  IMAKÖNYVEK
-í *  AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE « s -  

MAOYAR ÉS NÉMET FORDÍTÁSSAL
minden közönséges és finomabb

K I A D Á S B A N ,  g g  K ÁLLÍTÁSBAN. I

N A P T Á R A K
KAPHATÓK

B A L K Á N Y I  E R N Ő
papirkereskedésében

M URASZOMBATBAN.

<S>----------------- f&>

Egy jóerkölcsü fiú

tanoncul
azonnal ielvétetik

A rn s te in  B e n ő
fűszer- és cMmegekereskedésében

A L S Ó L E N D V Á N .

Makulatúra papír
kapható métermázsánként

20 koronáért
B a lk á n y i K rriő

papirkereskedésében

A L S Ó L E N D V Á N

Fiume—Amerikai hajójárat.
A  m a^y. kir. k o rm á n y  fe lü gye le te  alatt á lló

Fiume—newyorki vonalon

t ’-é m  t iif f lH  a  — =

„ P A N N O N I  A“ -ha jó .
Menetdij Fiúmétól New-Yorkig a III. osztályban, bőséges és

rendes elláttással együtt
— 120 korona. —

Bővebb felvilágosítást nyújt, valamint hajójegyeket kiad :

Orbán Igfnác,
kivándorlási meghatalmazott Vas- és Zalamegye területére

S Z E N T G O T T H Á R D O N .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Alsó-Letidváu.




