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Drágaság.
Az összes hazai lapok hétröl-hétre j 

hosszabb jeremiádákat közölnek arról a j 
rohamosan fokozódó drágaságról, amely 
élelmi és ruházati cikkekben beállott, s | 
amely igazán elviselhetlenné teszi a sze
gényebb néposztály nyomorult helyzetét.

Mindenfelé erről folyik a szó. A drága
ság megszüntetése végett egybehívott szak- ; 
tanácskozmányoknak se szeri, se száma. ! 
Némelyik ebben, a másik meg másban véli 
feltalálhatni azt az egyedül helyes orvos
szert, amely az elviselhetlen drágaságot és 
ennek folyományát, az éhínséget leküzdeni 
képes lenne. A szomorú ténybe néha mu
latságos epizódok is szövődnek. így Szom
bathely városa próvágatást rendelt el a 
hús árának leszállítása végett, de —  horribili 
clictu — az egész Szombathelyen és kör
nyékén nem találtak drága pénzért se vágni 
való ökröt.

A drágaság mi nálunk is ép oly nagy 
- sőt mint utóbb rá jövök —  talán na

gyobb is, mint bárhol az országban. S ami 
az elviselhetöségel illeti, e tekintetben a mi 
mostoha, példaszerűen szegény vidékünk 
igazán szánalomra méltóbb az ország bár
mely vidékénél. Mert más vidéket hosszú 
idő folytában csak egyszer vagy kétszer 
látogat meg az aszály, vagy más elemi 
csapás s egypár jó év helyre pótolja e 
veszteséget, a mi szegény vend népünk
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pedig folyton úgy él, úgy arat, mintha 
elemi csapás tette volna tönkre földjeit.

Talán épen e megszokott nyomorúság 
az oka azon egykedvűségnek, amelylyel a 
mi vidékünk most, a midőn minden oldal
ról siránkozás hallatszik, némán enquette 
nélkül tűri, amit a sors reája mért.

A néma tűrés volt karakterisztikus vo
nása a mi mostoha, röghöz kötött szegény 
vend népünknek. IV. Henrik francia király 
már egy pár száz év előtt azt hangoztatta, 
hogy arra törekszik, miszerint minden 
franczia polgár leveses fazekából legalább 
vasárnaponként tyuk kandikáljon ki; nálunk 
pedig sok falu van, amelyben égész télen 
át a kenyeret csak híréből ismerik; répa és 
krumpli helyettesítvén azt.

Mégis se inségbizottság, se szaktanács
kozás, de még csak a minisztereket 
boszantó deputáció sincs nálunk, tudva azt 
sok évek keserű tapasztalásából, hogy raj
tunk úgy sem segít senki.

Nem is agitálásból, de inkább csak 
csendes elmefuttatásból irok én most is a 
drágaságról, jól tudva előre azt, hogy amit 
irok, annak foganatja úgy sem lesz.

Egyet azonban előre kell bocsátanom, 
és ez az, hogy ha nem is tervszerűen, de 
talán csak esetleges véletlenből, de történt 
már intézkedés e mi vidékünkön olyan, 
ami a legnagyobb bajban nem megvetendő 
segítség és ez az, hogy a Muraszombatban 
székelő három takarékpénztár részint ez év 
julius, részint október elseje óta a kiadott

kölcsönök kamatlábát tetemesen, egy egész 
százalékkal leszállította. Ha elgondoljuk azt, 
hogy e három pénzintézetben körülbelül 
három millió kétszázezer korona kölcsönt 
élvez vidékünk, úgy körülbelül 32 ezer 
koronára tehetjük azt az összeget, amely 
vidékünk eladósodott népe közt kamat 
megtakarítás címén megoszlik. Tekintélyes 
összeg ez és elmondhatjuk, hogy épen a 
legjobbkor jött. Hála érte azoknak, akik 
ezt eszközölték.

A mi a további segítséget illeti, én 
részemről azt leginkább a szegény népnek 
keresetforráshoz juttatásában látom. Mun
kát kell adnunk a gazdasági napszám meg
szűntével, munka nélkül élő és koplaló 
népnek.

Itt sokat tehetne az állam, ha a Mura
szabályozás menetét, az idei Ínséges évre 
való tekintetből, legalább is megkétszerezné. 
A legutóbbi nagy Muraáradás a folyam alsó 
része mellett lakó községeket iszonyú ve
szedelembe sodorta; millió koronányi érték 
pusztult el. Hu semmi más, már azon 
vidéknek hasonló áradástól való megmen
tése is kívánatossá teszi a Murának minél 
előbbi szabályozását, amely, ha az eddigi 
tempóban halad, akkor unokáink unokái 
sem érzik meg annak befejezését.

Más vidékeken országutakat építtet és 
más közmunkát végeztet az állam, csak
hogy a népet az éhenhalástól óvja, nem 
volna-e lehetséges a Muramellék szegény 
szükölködöire is reáirányitani a kormány

TÁRCA.

Őszi gondolatok.
Hogy hu a tavasz, a nyár az életet hirdetik; 

úgy az ősz bizonyára sokkal meggyőzőbben: a 
múlandóságot.

Nézzük meg csak, hogy mit müvei az az 
ősz. Ha kimegyünk a fákkal beültetett utakra; a 
még pár héttel vagy hónappal ezelőtt zöld leve
lekké’. telt ágak úgy pompáztak természetes nagy- 
szerűségükben: mint az élet maga. Aranynyal dí
szes kalász tenger hullámzott az egész határban. 
*' bírj vagy pacsirta kedves dalától volt hangos a 
h;g- A kertek dús növényektől diszlettek, a levegő 
virágillattól volt betelve. Az erdők csendes sűrű
jében a kakuk egyhangú szavait, vagy a fülemile 
éles csattogását és az ökörszem kedves füttyenését 
legfeljebb egy egy kis mókus, vagy a zerge zöreje 
tette változatossá.

Ez volt a nyár. A nap forró sugarai szórták 
az életet. De im itt az ősz. Eljött, hogy amit elődje 
a nyár felépített, ép oly fokozatosan mindent le
taroljon s elteperje az életet. Pedig itt van s nincs

hatalom mi öt visszatartaná. —  Néha-néha úgy 
tesz ugyan, mintha ö sem volna olyan kegyetlen, 
mint amilyennek látszik, mert mintha derűs nap
jaiban a nyarat jönne hirdetni s annyira betudja 
magát hízelegni, hogy szinte kellemesebbnek tart
juk öt mint megboldogult testvérét: a nyárt. Ez 
azonban csak csalfaság, mert alatomban s az 
éj leple alatt mégis kimutatja foga fehérét, mert 
oly csípős , hogy szinte kiállhatatlan s aki csak 
tud; menekülni igyekszik előle. A fák sárguló s 
egyenként lehulló levelei szomorúan hirdetik a valót.

Ilyen a természet. Ilyen az élet. A tegnap 
és a holnap az a ma. Nincs tavasz, nincs nyár, 
ősz vagy tél; nincs csak ma van. Mert hisz csak 
most volt, hogy még ifjú volt az agg s csak most, 
hogy még élt s már meg is h a lt . . . Hogyan, hát 
a természet csak azért van. hogy mindent meg- 
emószszen, s minden ami élet elpusztuljon ? . . . 
Nem . . .  Nem azért enyészt. hogy pusztítson, ha
nem azért, hogy teremtsen! Mindent megemészt 
azért, hogy újra és újra teremtsen.

Az ember épen oly kevésbé kivétel, mint a 
lehulló falevél. Téged is megfuj majd az ösziszél 
és elhullaszsz, leesel s otl vagy, ahol a falevél: 
a földben.

Mikor felnőttél s életnek örülve azt hivéd, 
hogy ez még soká, igen soká fog tartani. Bízva, 
reménykedve küzdtél egy szebb és szebb jövőért, 
azt hivéd, hogy az Ígéret földjére jutsz még a 
földön: „csak még ezt, vagy azt érjem el*. Nem 
okulva száz és száz csalódáson, remélsz és min
dig csak remélsz. Pedig amikor azt hiszed, hogy 
majd csak most kezdesz élni; akkor bizony már 
csak meghalni készülj, mert az nem vár s jö-jö 
gyorsan s jajj neked, ha készületlenül talál, mert 
a halál örök. —  Azonban mégsem. A halál nem 
örök. Mert hiszen amint a még tegnap életdus 
level a fákon élt s a ma elsárgultan, leesett levél 
nem szűnik meg élni, csak lehull a földre, azzal 
egyesül, hogy ennek több ereje legyen uj meg uj 
életet adni; —  épen úgy az ember is kidől, porrá 
lesz, helyét átadja másoknak, inig ez is a földbe 
száll, hogy uj életnek, uj erői adjon.

Az ember csak azért akarjon élni, hogy meg
halni tudjon ? . . . Igen. Azért él, hogy elmúljon s 
azért múlik el, hogy ismét éljen s éltessen. —  
Mert: az élet a múlandóságé s a múlandóság az 
életé! . . . Ezt hirdeti a sárguló s lehulló falevél; 
ezt a megöszült s a sírba hajló agg ember.

K.
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figyelmét annyival is inkább, mert hisz a 
Mura szabályozása úgy is folyik, csak azt 
óhajtjuk, hogy ne ily csiga módra halad
jon tovább.

Ebbéli kérelmüket szívesen támogatná 
az egész Mura parti érdekeltség le egész 
Légrádig, tehát úgy számban és befolyás
ban egyaránt ponderáló oly nagy tömeg, 
hogy annak teljesítése elől a kormány többé 
ki nem térhetne.

A másik, ami munkát biztositana a 
népnek, a vasút kiépítése.

Erről azonban hosszasabban majd a 
jövő számban.

A temető.
Egyik nyári délután a temetőben jár

tam. Nincs halottam —  nem elhunyt sze
retteim egyikét kerestem. Valami, szóval ki 
nem mondható érzés vitt ki, amikor jól esik 
érezni, megbarátkozni a halál sötét gondo
latával. Az ég mélységes ultramarin kékje, 
a meleg csöndes levegő, a közeli virág illa
tos mező, mintegy álomba ringat. A han
gulat oly megkapó, hogy még a legridegebb 
szivü embert is poctikussá lesz e csendes 
birodalomban. Mélységes csend honol itt. A 
temető fái között nehány madárka keres vé
delmet a tikkasztó hőség ellen, szárny csa
pásaikkal alig zavarva a nyugalmas csendet. 
A gondozott sirokon a forróság folytán lan
kadt a növényzet, szinte aléltan terül el a 
hanton. Mintegy iél álomba merül az egész 
természet, hasonlóan azokhoz, kik örök ál
mukat aluszszák ott alant. Szomorú, de egy
ben megvigasztaló hely is az örök béke ha
zája. A halál kibékit mindennel. Drága sír
emlékek, egyszerű fakeresztek között jártam, 
némelyiket az idő mostoha keze kidöntötte, 
korhadtan, gondozatlanul hevert. Jóformán 
minden egyes emlék más-más. hangulatot 
ébreszt bennünk, együttesen az elmúlás fájó 
gondolatát.

Meditációkra alkalmas a temető. Az el
távozottak nyughelye az, akikre lelt légyen 
eltávozások most vagy elmúlt időkben, szí
vesen, mély érzéssel gondolunk, ha járunk, 
a poruk felé boruló hantok között, számta
lanszor vissza idézzük emléküket. Gyarlósá
gunk, emberi inivoltonkból kifolyólag, ma
gunknak és embertársainknak tartozónak 
véljük, hogy sírjaikat gondozzuk, ápoljuk. 
A holtak emlékének áldozunk; nagy ünne
pünk nekünk a halottak napja. E napon, 
még a legzárkozottabb, üres lelkű ember is 
kizarándokol elhunyt hozzátartozói sírjához, 
ha nem is meggyőződésből, de embertársai
nak lesújtó bírálatától tartva, rendbe hozza 
— a talán egész éven át gondozatlan sirt, 
s meggyujtá az emlékezés szerény mécsesét. 
Láttuk most a közel estén is mint igyekezett 
gazdag, szegény tehetségéhez mérten áldozni 
a szeretett családtag emlékének. De tudjuk, 
érezzük talán mindnyájan, nem csak e na
pon, nem kötelcsségszerücn, de szeretnénk 
gondozni a sírokat mindenkor is, s gondoz- | 
zuk is. Akárhányon vagyunk, akik nemcsak 
e napon akarunk s teszünk áldozatot a ke
gyelet oltárára, hanem igyekszünk szereteink j 
örök alvó helyét az év minden szakában | 
virággal borítani.

Sajnos, ezt ma nem tehetjük. Hiába 
ültetünk virágot, hiába igyekezünk az örök j 
csend birodalmát virág ligetté alakítani, jó- [ 
indulatunk, fáradságunk szinte kárba vész.

A forró nyár tönkreteszi munkásságun
kat, nem öntözhetjük virágainkat, sokszor |
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a nagy anyagi áldozattal felállított emlékein
ket, durva, porfán kezek szentségtörően le
tördelik, sőt még le is döntik, nem is szól
ván arról, hogy még a kegyelet koszorúit 
el is lopják. E bajokon segítendő, —  hiszem 
S tudom is —  hogy e város minden lakója 
velem egyet érez, akit e temetőhöz az em
lékezetnek egy szála fűz is —  hogy tennünk 
kell valamit.

Első sorban egy kút felállítása volna 
szükséges, hogy a tikkasztó napokon sírjaink 
virágait megöntözhessük, mert most bizony 
igen távolról kell öntöző vízért mennünk, — 
vagy ha a kút felállítása közegészség szem
pontjából nem volna engedélyezhető, úgy 
egy 4—5 hektoliteres víztartó is megfelelne 
a célnak.

Gyakran tapasztaltuk azt is, hogy az 
elemeken kívül, rossz akaratból sokszor cél 
nélkül megrongálják a sírokat —  e bajon 
úgy vélem segíthetünk, ha a sírásókat, vagy 
más egyént bíznánk meg azzal, hogy a te
metőre gondosabban felügyeljen. Az e célra 
szükséges alapot pedig nézetem szerint igen 
könnyen megteremthetjük.

Muraszombat minden jóért lelkesülő és 
nemesen érző közönsége már számtalan 
esetben megmutatta, hogy ily kérdések elöl 
nem zárkózik el, most pedig annyiyal is in
kább nem fogja tenni, mert hisz érdeke, 
halottal iránt érzett kegyelete szinte ösz
tönzi reá.

Nem hiszem, hogy legyen közönségünk
ben olyan, aki ne áldozna néhány fillért 
azért, hogy megóva, virággal díszítve ne 
lássa azok hantjait, akik életükben neki ked
vesek voltak, akikre kegyelettel gondol ma is.

Muraszombat hölgyei gondolnak erre 
leginkább, minthogy gondoltak is lehetővé, 
tettek annak idején azt, hogy jótékonycélu 
mulatság rendezésével és adakozással lehe
tővé tették, hogy községünk egy gyászkocsit 
szerezhetett be.

— ó.

A szocializmus, jótékonyság, 
paraziták.

Ha széttekintünk az emberi társada
lom különböző rétegein, vagyon tekinteté
ben közöttük óriási különbségeket találunk. 
Ez ellentétek vegyülve az emberi szenvedé
lyek túlzásaival forronganak mindenfelé a 
nagy világon. Mint a tűzhányó kráterében 
izzó láva rémületes dübörgése előre figyel
mezteti a környék lakóit az erupcióra: úgy 
a vagyoni állapot különbözőségéből szülem- 
lett szociális kérdésnek mindinkább nagyobb 
lángokat lövellő tüze is pusztulással fenye
geti a fennálló rendet és társadalmat. Sok 
tanult fő fáradozott már azon, hogy eme 
égető kérdést az emberiségre nézve kielé
gítően megoldja. A sok badar rendszer 
közöl azonban, melyek a jövő társadalmát 
boldogítani akaró tudósok agyában meg- 
fogamzottak, legcélravezetőbbnek látszik ama 
tan, amelyet az elfogulatlan emberi elme 
és a szenvedélyes gerjedelmektöl ment 
szív diktál, melyet a társadalom nagy 
reformátorának lángelméjü apostola igy fe
jez ki: .Jelen időben a ti bövelkedéstek 
az ö fogyatkozásukat segítse fel". Vagyis, 
hogy a földi javakban bővelkedő gazdag 
felesleges vagyonát józan erélylyel nélkülöző 
embertársa nyomorának enyhítésére fordítsa. 
Ha behatolna e tan a gazdag pénzeszsákok
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szivébe és azt a dolgozó szegény iránt 
tettekben nyilatkozó részvétre gerjesztené, 
úgy hiszem, a szociális kérdés is veszítene 
mérgezett éléből és a nagy hangú, öblös 
szájú vezérek hadsereg nélkül magukra 
maradva, más kereset után néznének.

Az emberi társadalom saját szive su- 
gallatát követve, igyekszik is méltányos 
buzgalommal a vagyoni elosztás kiáltó 
ellentéteit elsimítani és a szegényt sorsával 
kibékíteni. Könyörületes jótékony szivek 
jótékony egyletekbe tömörülve, önkéntes 
adakozásból begyült filléreikkel számos 
nyomorsajtolta könyüt szárítottak fel. A gyá- 
moldákat és a kórházakat tömegesen kere
sik fel a szegényebb néposztályból. De a 
segélyre szoruJók csekély hányada részesül
het csak a jótékony egyletek áldásaiban, a 
vagyontalan gyógyithatlanok csak kis része 
nyer gondos ápolást reménynélküli állapo
tában. Miért, miért? . . . Mert a pompa és 
fényűzés telhetetlen molochja a mai társa
dalom emberénél óriási összegeket emészt 
fel és a könyörület oltárára csak silány 
morzsák jutnak. A mai kor divatos hóbort
jában felnőtt ember jobban szeret hival
kodni fényes ruházatával, inyenckedni vá
logatott lakomákban, mint meghallgatni a 
nyomor panaszszavát. Pedig milliók vonag- 
lanak emésztő kínban, milliók nyújtják 
felénk aszott karjaikat esdekelve minden
napi kenyérért, melég takaróért, fedett 
helyért, hol gondterhes fejüket üditö álomra 
hajthatnák. És mi legtöbbször tehetetlenül 
állunk a nyomor vészkiálltásaival szemben. 
Rendelkezésre álló forrásaink elapadtak, a 
segélyre szorulók helyei be vannak töltve.
De kikkel, valódi szegényekkel? . . .  A leg
több jótékonysági egylet vezetősége ép itt 
szokta elhibázni a helyes utat, midőn 
különböző érzelmi és személyi motívumok- ^  
ból a kevésbbé szűkölködő egyén javára 
billentik a jótékonyság mérlegét, vagy pedig 
felesleges dolognak tartják, hogy a folya
modó állapotáról és vagyoni körülményeiről 
maguknak tiszta képet szerezzenek. Pedig 
az adomány odai'élésénél, ha a jótékony
ságot helyesen akarjuk gyakorolni, még azt 
is meg kellene fontolni, hogy a segélyezett
nek minő alakban adják az adományt. 
Botor dolog volna éhezőnek ruhát, iszákos
nak bort, pálinkát osztani. Pedig a könyö
rület garasai hányszor mennek ily nemtelen, 
bűnös célra! Állapítsuk meg tehát előszűr 
a baj forrását, a betegség diagnózisát és 
akkor a gyógyszerek önként kínálkoznak.

(Folyt, köv.)

H Í R E K .
—  Szegény gyermekek felruházása. Nemes 

céljához méltón, csendben, szerényen folyt !e egy 
szép ünnepély vasárnap az állami óvodában. 
Mint emlékezünk, Pünkösd ünnepén szinelöadásl 
rendeztek, melynek jövedelméből most szegény 
sorsú iskolás gyermekeket láttak el jó meleg téli 
ruhával. Ragyogó boldog arccal jelentek meg a 
gyermekek és meghatva köszönték meg az aján
dékokat a nemes szivü adakozóknak, a kiknek +  
élén Takátsné Kammermayer Irma kitűnő óvó
nőnk buzgólkodott, Schönwicsnerné Fehér Ilona, 
Nagy Ida és Schnell Jánosné úrnőkkel fáradtsá
got nem kímélve, mindent elkövettek, hogy a 
kicsinyeknek örömet szerezzenek. így övék az 
érdem, hogy a jobbmódunk e mulatság révén a 
szegény iskolás gyermekekkel jótékonyságot gya
korolhattak. Téli ruhákat a következők kaplak: 
Pörs István, Zách Antal, Lacsen Ferenc, Csrnkó 
Viktor, Czvetko Ignác, Siplics István, Meriss Pál, 
Vucskovics Károly, Idics Péter, Dérvarics Antal, 
Mcnczigár István. Pápics Károly, Petek Kálmán,
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Cscrvék Imre, Düh István, Závccz István, Kutosn 
Lujza, Klunfúr Antónia, Keszenberger Ilona, Weisz 
Maliid, Votek Mari, Czvotko Teréz, Mnlacsics 
Mari, Malaesics Juliska, Cservék Rozi, Zauneckcr 
Mari, Horváth Klára, Talián Katica, Csiszár Anna, j 
Dcrvarics Emília, Czipotl Ilona, Novak Tera, Kulcsa 
Mari, Kücsán Vera. Porédos Teréz, Fliszár Máfi. |

—  Kinevezés. Sokál József nyugalmazott 
postafötiszt leányát, özv. Novacsek Mátyásné bóba- 
iánosházi postakezelönöt a kereskedelmi miniszter 
Scinjcházára postamesternőnek nevezte ki.

— 100.000 korona államsegély. A mura- 
szóm batjárási gazdakör kérelmére a magas föld- 
mivelési minisztérium a gazdakör részére 100.000 
koronát utalt ki a kincstárból, hogy ez összeggel ! 
gazdakörünk járásunk kis gazdáinak lehetővé 1 
tegye a tisztavérü, fajszarvasmarha tenyészanyag 
beszerzését s hogy ez által járásunk marha te
nyészete a kivánalmaknak megfelelően javittassék.

— Az elhagyott gyermekek tandíjmentessége.
A közoktatásügyi miniszter az elhagyott óvó- és 
tanköteles gyermekek részére az állami és az 
államilag segélyezeti községi iskolákban általános 
tan- és óvásdijmentességet engedélyezett. Ezentúl 
a inenhelyek kötelékébe tartozó gyermekek külön 
szegénységi bizonyítvány bemutatása nélkül is 
felmentetnek a fizetés kötelezettsége alól,

—  Cselédjutalmazás. A földmivelésügyi mi
niszter leiratot intézett vármegyénk főispánjához 
s a megyei gazdasági egyesületekhez, hogy hat 
olyan gazdasági cseléd nevét jelentsék be, akik 
egy helyen 30 40 évig becsületesen, hűséggel ] 
szolgálnak, hogy ezeket a már szokásos ünnep- i 
ségek megtartásával 100—100 koronás állami i 
jutalomba részesíthesse.

—  Szölövesszö behozatali tilalom. Nemrégen 
mozgalom indult meg az ország szöllösgazdái 
közölt, hogy a földmivelésügyi minisztériumot a 
szölövesszö behozatali tilalom visszavonására kér
jék. Beható vizsgálat alapján most a minisztérium 
a tilalom fentartása mellett döntött, tekintettel 
arra, hogy a különböző vidéken termelt vessző- 
behozatal a filoxera és más szölöbetegségek el
terjedését mozd:tja elő.

—  Meghívó. A muraszombatjárási gazdakör 
választmánya f. óv november hó 10-én délután 
3 órakor az irodájában ülést tart, melyre a t. 
választmányi tag urakat tisztelettel meghívjuk. 
Tárgy: 1. Titkári jelentés a folyó ügyekről. 
2. Az üszők beszerzésének megbeszélése. 3. A  téli 
tanfolyamok rendezésének kérdése. 4. Indítványok,

Muraszombat, 1904. nov. 4.
Takáts R. István, Gróf Batthyány Zsigmond,

titkár. elnök.

— Vásári tolvajok. Pável János szentgott
hárdi szabótól még a múlt évben elloptak egy 
téli kabátot, a károsult erről jelentést tett a 
csendörségnek és a most Péterhegyen tartott 
országos vásár alkalmával sikerült is a járőrnek 
a tolvajt Csarni Pál kökónycsi lakos személyében 
kinyomozni, a kin, bár viseltes állapotban, meg
ismerte Pável tulajdonát. —  Ugyancsak ez alka
lommal tétlen érte a cscndörség Kühár Teréz 
magasfoki asszonyt is, aki ilyen görbe utón akarta 
beszerezni a téli ruhára valót s mindjárt egy 
egész vég kelmét emelt el.

—  Tűz. Benedek községben múlt hó 25-én 
éjjel 12 órakor Gorzpod József háza kigyuladt, 
amikor is mintegy G00 korona éitékü gazdasági 
eszköz és takarmány égett el. A kár azonban 
a biztosítás révén megtérül.

—  Verekedés. Zsöks Ferenc vidorlaki lakos 
a feletti haragjában, hogy szomszédja, Rakkolt 
Kcroncné, birtokán tehenét legeltette, szomszéd- 
asszonyát úgy meg verte, hogy az ennek követ
keztében ágynak esett s több napig magát gyógy
kezeltetni volt kénytelen. Az önbiráskodó szomszé
dot pedig feljelentette.

—  Rablás. Császár Iván jó l ismert benedeki 
vagyonos gazda szerdán éjjel 1 óra tájban a 
kökényesi korcsmából hazafelé indult. Alig ért a 
benedeki erdő szélére, két ember támadta meg, 
Iclcpcrlék, mellényét leszabták róla és kézcsuk
lóján egy zsebkéssel mélyen megszűrtük, aztán 
pedig láda kulcsát és 323 korona készpénzét el
vették tőle, A károsult azonnal jelentést tett a 
rablásról és sikerült csendörségünknek az egyik 
tettest Kercsmár Iván szentbenedeki kovácslegény 
személyében kinyomozni, akit a helybeli járás
bíróságnak adtak át. Társának kilétét ez ideig 
tagadja ugyan, de remélhetőleg rövid időn belül 
az is hurokra kerül.

— Téli tanfolyamok. Tallián Béla földmivelés
ügyi miniszter a Gazdakörnek téli tanfolyamok és 
gazdasági előadások tartására 1300 korona se
gélyt utalt ki.

— Tolvaj cigány. F. hó 2-án délután 1 óra 
tájban Forgács Gábor koreai cigány egy társával 
Zsidahegy községben kéregetett. Utjokba Ambrus 
József házába is bevetödlek, észrevették, hogy a 
háziak a kertben dolgoztak, felhasználták az al
kalmat s ugyancsak neki álltak a kezökügyébe 
eső tárgyak összecsomagolásának. Éppen távozni 
készültek a zsákmánynyal, mikor a házigazda 
rajtuk ütött és sikerült is Forgácsot megfogni, 
mig a társa megugrott. A notórius tolvajnak 
ismert morét a csendörségnek adták át.

— Barátkozás. Koltai Pál tótlaki korásmá- 
ros Urdombról jövet falujának tartott Szocsák 
Pál tótlaki gazdaembcrrel és ennek fiával. Ször
nyen összebarátkozlak az utón, de hogy hogy 
nem, valamin összekülömböztek. A két Szocsák, 
hogy érveiket nyomosabbá tegyék, alaposan el
verték Koltait, aki a vitának ilyetén fordulatába 
sehogy sem nyugodott bele s elpanaszolta dolgát 
a csendörségnek.

—  Minden konkurrencia ellenére legelterjed
tebb, tehát legolvasottabb lapja ez országnak ma 
is a Pesti Hírlap. Mert politikája népszerű; min
den irányban független, szókimondó; a nagyközön
ség igaz érdekeit szolgálja s a közvéleménynek 
mindig hü tolmácsa. Cikkírói, tárcaírói, szaktudó- 
sitói, humoristái az ujságiró-világ jelesei. Tartalma 
—  komoly és mulattató —  az összes napilapokét 
felülhaladja s mégis rendkívüli kedvezményekben 
is részesíti előfizetőit. így minden előfizető kará
csonyi ajándékul kapja a Pesti Hírlap nagy képes 
nuptárát s kedvezményes áron rendelheti meg a 
Divat Szalon cimü kitűnő divatlapot. Az uj évne
gyed alkalmából azért felhívjuk az ország legked- | 
vcltebb lapjára t, közönségünk figyelmét, megem- j

I ütve, hogy az előfizetési ár (negyedévre 7 korona, | 
a Divat Szalonnal együtt 9 korona) a Pesti Hírlap 
kiadóhivatalába (Budapest, V., Váci-körut 78.)

I küldendő.
—  Az adókivetés és a kereskedők. Az Omke 

igazgatósága elhatározta, hogy az egyesülés a ke
reskedői elemnek az adókivetési és felszólamlási 
bizottságokban való megfelelő képviseltetésc érde
kében országos akciót indít és e célból mindenek
előtt a mai állapot hiányainak feltárása mellett 
a pénzügyminisztériumhoz fordul.

— A tüdövész elleni védekezés Ausztráliában. 
Mint olvassuk, az ausztráliai messze világrész 
Európa összes államai előtt halad a szárazbeteg
ség elleni védekezés terén hathatós rendelkezések 
utján. A legerélyesebb intézkedések Ujscelandban 
vannak folyamatban, ahol minden szárazbetegségre 
gyanús egyént be kell jelenteni a hatóságnak s a 
betegek kora és betegségük kezdetleges vagy elö- 
rehuladottabb volta szerint c célra berendezett tiz 
sanatórium egyikében helyezik cl s államköltségen 
gyógykezelik. Viktóriában újabb idő óta szintén 
kötelező a bejelentés; az ottani öt sanatórium 
magántulajdon, nekik az állam évente 520 koro
nát fizet ágyankint s a felügyeletet ö gyakorolja. 
Ujscelandban a tüdövészesek halandósága 40 szá
zalékra csökkent. Egész Ausztrália területén érzé
keny büntetéssel sújtják azokat, akik a kocsikban, 
a járdán, a sétányokon, sőt a mezőn a földre köp
nek. Közkórházakban el van tiltva a tüdövészesek 
fölvétele. A magas fekvésű Dalbyban a tüdövész 
kezdeti szakában szenvedők részére most építenek 
sanatoriumot s tervbe vun véve, hogy távol az 
emberektől lakott vidéktől, Darling-Downsban, ál
lamköltségen több hasonló intézetet létesítenek, 
így remélik, hogy diadalmaskodnak Ausztráliában 
a szörnyű veszedelmen; már eddig elérték azt, 
hogy a tüdövészben elhallak száma Európához 
viszonyítva 50 százalékkal kedvezőbb.

—  Egy 20 filléres izgató története. A pénz
nek, mégha csekély 20 filléres is, megvan az ér
téke és igy a szerepe is az életben. És ez a ke
rek kis nikkelpénz nemrég egy családot majdnem 
egy nagy vagyontól fosztott inog. Ugyanis egy bér- 
mentetlen levelet kézbesített a minap a posta egy 
ismert táblabiró feleségének címére, aki azonban 
visszautasította a 20 fillér porlóbüntctéssel terhelt

| borítékot. Férje unszolására azonban mégis kivál
totta az előszobában utolért levélhordótól a leve
let. Nagyon bosszankodott azonban önagysága, 
midőn a borítékot felbontva, abban egy sorsjegyet 
és ennek nyugtáját találta. A biró azután meg- I 
magyarázta, hogy előző napon vásárolt egy sors- I 
jegyei felesége születésnapjára és ennek számát I

nem jegyezte meg és a nyugtával együtt a bank
házban felejtette.

A biróné szemrehányással fogadta e születés- 
napi ajándékot. A biró, hogy megszabaduljon a 
kukli prédikációtól, a klubba akart menekülni. 
Már éppen az előszoba kilincsét fogta, midőn két 
úriember becsöngetett. Török A. és Társa (Buda
pest, Teréz-körut 40. alatti) bankházból, hogy az 
előző napon vásárolt sorsjegyre a 400.000 koronás 
nagy nyeremény negyedrészét kifizessék.

A biró örömtől reszketve vezette be a ki
küldötteket feleségéhez, aki most már hálásan 
borult férje nyakába és megbocsájtóttá a postás
nak is, hogy a boritkrúl véletlenül leesett levél
bélyeg hiányáért 20 fillér büntetéspénzt szedett be.

—  A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon o lcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, 2 korona 23 fill. 
Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba inté
zett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadó
hivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd-utca
4. számú házában van.

Hirdetések.
Magyar, vend és német

N A P T Á R A K
kaphatók

B A L K A N T I E R N Ő
könyv- és papirkereskedésébtMi 

M uraszom bat és Alsólendva.

Hirdetések felvétetnek e lap 
kiadóhivatalában.

4244/1904. tkv. sz.

Árverési hirdetményi 
kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank részvénytársaság végrehajta- 
tónak Benkics Mihály dombaljai lakos végrehajtási 
szenvedett elleni 280 kor. töke követelés, eunek 
1903. december hő 20-tól járó 0°/o kamatai, 7 kor. 
óvási, V8°/o váltódij, 33 kor. 85 fillér peri. 25 kor. 
75 fill. biztosítási végrehajtási, 28 kor. 22 fill. biz
tosítási végrehajtási foganatositási, 30 kor. 35 fill. 
végrehajtási és 18 kor. 30 fill. árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyé
ben az ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság 
területén lévő, a domlmljai 2. sz. tjkvben A 1. 1. 
3— 5, 7 — 12. sor., 2, 89. 110, 105, 239, 253, 205, 
280, 297. és 304. hrsz., 2. házsz. ingatlanra 2582 
koronában megállapított kikiáltási árban az árverés 
elrendeltetik s arra határnapul

1904. évi december hó 5. napjának

d. c. 10 órája Dombalja község házához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan eset
leg a kikiáltási áron alul is eludatui fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10%> a 258 kor. 20 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképcs értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/0 kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Széchénykut község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombat, 1904. évi szeptember 22., 
a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

e. h.

Saáry J. kir. járásbiró.
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» - Villamos 
zseblámpa.

Megbízható, szolid gyárl-

T~ Rfc‘*y mány. Az ujjnak egy nyomása 
/  folytán csodálatos fényes vilá

gosság sugárzik. Teljesen ve
szélytelen, kényelmesen a zseb

ben hordható. Bateria kicserélhető 
Ára teljesen felszerelve 3 korona, pót- 

bateria I korona.
Kapható, esetleg szétküldi utánvétellel:

Balkányi Ernő, könyv- és papirkercs
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszombat.

A nagyérdemű közönség becses figyelmébe és 
pártfogásába ajánlja az alább felsoroltakat

B A L K Á N Y I  ERNŐ,
könyvnyomda, könyvkötészet, könyv- és
= ■■■ papirkereskedö tulajdonos --------
Muraszombat és Alsólendva.

Könyvnyomda,
mely elvállal minden a könyvnyomdászat
hoz tartozó munkákat: Hírlapokat, havi 
folyóiratokat, röpiratokat. — Szolgabirósági, 
körjegyzői, községi, körorvosi, halottkémi, 
utbiztosi nyomtatványokat. Mindenféle táb
lázatos munkákat: bankok, ügyvédi irodák, 
kereskedők részére. Továbbá: eljegyzési és 
eskelési kártyákat, meghívókat, táncrendet, 
névjegyeket, gyászlapokat, stb, a legmoder
nebb kiállításban és a legjulányosabb áron.

Könyv kötészet
készít és elvállal minden e szakmába vágó 
dolgokat a legegyszerűbb kötéstől kezdve a 
legdíszesebb kivitelig: ima- és emlék
könyveket, hivatalos kiadványokat, havi és 
heti füzeteket, regényeket, mindenféle táb
lákat szalag vagy kapocs átkötéssel, stb. 
a legjutátányosabb árban.

Könyv- és —----- -
papirkereskedés
az igényeknek teljesen megfelelő berende
zéssel: üzleti- és zsebkönyvek, levélpapír 
dobozban a legfinomabb minőség és leg
tetszetősebb alakban, minden alakú boríték 
1UO drb C>0 fillértől kezdve, írónők, tollak, 
törlő gunmiik, rajzeszközök, tintatartók, 
stb. mindenféle előállításban és árban, 
a legfinomabb irodai, vörös, violaszin, má
soló és aranyozó tinta kis és nagy üvegben, 
selyem-, szekrény-, torta-, másoló- és itatós
papír, rajzpapirok, rajztömbök, megtekintésre 
is érdemes képeslevelezölapok stb. — 
Imakönyvek magyar és vend szöveggel 
róm. kath., ev. ref., ág. ev. és izraelita 
vallásnak részére a legegyszerűbb kötéstől 
a legdíszesebb kivitelig. Iskola- és ifjúsági 
könyvek, regények, vicc- és daloskönyvek, 
felköszöntök stb, ■ ■ -

Raktáron kaphatók: ügyvédi, köz

ségi, köz- és körjegyzői, halottkémi, 
állatorvosi és stb. nyomtatványok.

Sciiícht-szappan
„ s z a rv a s " —  v a g y  .........

Jegygyel

ftgjobb, lagkladbuhb s ennélfogva 
legofesbtib scappan. -  Minden 
k i m  alkatrészektől mentes.

„k u 1 e s“

M in d e n ü t t  k a p h a tó i

n Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy § f  
minden darab szappAD. a „Schicht" névvel és I I 

• • a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • •

Kiváló szerencse Töröknél!
Pclülm ulhatlanul

kedvez förudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 17 millió korona 
nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült vevőinknek, köztük

a legnagyobb nyereményeket.
Ajánljuk ennélfogva, hogy n világ legesőlydusabb osztálvsorsjálékában vegyen részt. 

-  A most következő magy. kir. szabadalmazott 15. osztálysorsjátékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

fi 4  m illió  4 5 9 .0 0 0  koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A  l e g n a g y o b b  n y e r e m é n y  a  l e g s z e r e n c s é s e b b  e s e t b e n

fl ,«00.0<»0 Igoron»-
Továbbá 1 jutalom 6 0 0 - 0 0 0 .  1 nyeremény 4 0 0 - 0 0 0 .  1 ű 
2 0 0  0 0 0 .  2 á 1 O O  O O O . 1 á 0 0 - 0 0 0 ,  2 a * 0 0 0 0  1 á 
7 0  0 0 0 .  2 á 6 0 0 0 0  1 á 5 0 0 0 0 .  1 á 4 0 0 0 0 -  5 á 5 0 0 0 0
3 r 2 5  0 0 0 .  8 ű 20 000 8 a 1 5 0 0 0 ,  36 a 1 0 - 0 0 0  korona 
és ínóg sok egyéb; összesen 5 5 0 0 0 ,  nyeremény és jutalom 
1 4 . 4 5 0 - 0 0 0  korona összegben.

1. osztályú sorsjegyek tervszerű á ra i:
V« eredeti sorsjegy frt — .75 vagyis 1.50 kor., *, 4 eredeti sorsjegy frt 1.50 vagyis 3.—  kor. 
V* „  „  „  3.—  „ 6.—  „  V i „  „  „ 6.—  „ 12.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó évi november hó 13-igf
bizalommal hozzánk beküldeni.TOBdEiLâ

BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték üzletei:

Központ: Teréz-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4 a. 11. fiók: Muzeum-körut II a. III. fiók 
Erzsbet körút 54 a.

Ren^elöleveMevágandó^^TÖRÖK A. és Társa bankháza Budapest.
I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjátck eredeti sorsjegyet a hivatalos terve-Kérck részemre 

/.eltel egyUtt küldeni.
( utánvételezni kérem )

Az összeget ....korona összegben ( postautalványnyal küldöm ) A nem tetszfí törlendő.
í mellékelem bankjegyekben (bélyegekben). )

|  S ....................................................................................................................................

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




