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Vannak-e nemzetiségi 
velleitások járásunkban?

Midőn a múlt század elején minden 
téren felébredt lethargikus álmából a magyar 
nemzeti érzés és lerázta magáról ama bi
lincseket, melyeket idegen állam gyámko
dása rakott reá, a magyar szó diadalme
netben járja körútját hazánk nemzetiség
lakta vidékein. A túlzó nemzetiségek még 
idegenkedve fogadják, a józanabbak ellen- j 
ben nemes versenyre kelnek, hogy hazánk 
zengzetes nyelvét elsajátítsák. Ez utóbbiak
hoz számítja minden járásunk népének gon
dolat és érzelemvilágát ismerő egyén a vend- 
séget, mely óriási léptekkel halad a teljes 
magyarosodás felé. Úgy hogy bárkivel szem
ben bátran mondhatjuk, miszerint vidékün
kön a magyar állameszme ellen irányuló 
velleitásnak semmi nyoma sincs, nem is 
volt a múltban, sőt ha valaki ily irányú 
agitációval fellépne, azt a felzuduló közvé
lemény egyszerűen elsöpörné. Nem egyéni 
nézet ez, hanem mind azoknak szilárd meg
győződése, kik a néppel folytonosan érint
kezve annak lelkületét minden há 'só  vagy
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személyeskedő gondolat nélkül tanulmányoz
zák. Akik avval lármázzák tele az országot, 
hogy járásunkban akadna ember, ki a nem
zetiségi villongások üszkét hinti a nép közé, 
az sem a nemzetiségi velleitások mibenlétét, 
sem népünk érzületét nem ismeri, sőt ama 
gyanúba eshetik, m intha ily nézetek han
goztatásával nem a haza, hanem valamely 
uralkodó klikk érdekeit akarná szolgálni.

A legtulzotlabb nemzetiségi eszméknek 
zászlóvivői azok, kik a magyar állam ellen 
a velők nyelvkoron külső államokkal kon- 
spirálnak és a magyar korona országainak 
területi integritását veszélyeztetik. Hogy ily 
irányú mozgalmat kezdeményezett volna va
laki járásunkban, arra nem volt példa. Hig
gadt népünk, melyet a szomszéd idegen 
nemzetiségek már nem egyszer avattak a 
magyarság vértanúivá, u a ra  ni az idegén nem- j 
zetiségekkel való folytonos érintkezésnek ; 
mindig megtartotta magyar érzelmeit és a 
nemzetiségi agitáció sziveikben sohasem ta- 1 
Iáit viszhangot. És vájjon a pánszlávizmus , 
bélyegéi reá lehetett e sütni valakire? . . .

Ama veszélyes játék, melylyel az ural
kodó rendszerrel és közállapotokkal elége-
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detlen egyéneket hazafíatlanoknak deklarál
tak, csak az avatatlanokat téveszthette meg.

Más megítélés alá tartozik azonban, 
vájjon a magyar nyelv és szellem terjesz
tésében mindenki honfiúi lelkesedéssel ki
veszi-e a maga részét? Panaszra e tekin- 
tekintetben sem nyilhatik ajkunk, mert csak 
vállvetett munkássággal lehetett azt elérni, 
hogy ma a muraszombati járásban alig van 
ember, kivel ne érthetné meg magát m a
gyarul az ember. Hisz népünk maga is fel
ismeri, hogy a nyilvános élet m inden fel
lépéseiben magyar nyelv ismerete nélkül 
nem boldogul, azért m ár csak hasznos, cél
szerűségi szempontoktól vezéreltetve is ipar
kodik elsajátítani a honi nyelvet. Hogy a 
magyar nyelv mennél hatékonyabban tért 
hódítson az alsóbb néprétegeknél, az közös 
óhaja mindenkinek, de a célravezető esz
közök alkalmazásában, m ár eltérők a véle
mények. Az egyik tábor buzgó lelkesedéssel 
egy csapásra akarná kiirtani a nemzetiségi 
hagyományokat és helyébe minden átm enet 
nélkül a  magyar kultúrát ültetni; a másik 
pedig az eszmények higgadt mérlegelésével 
akar haladni ugyanazon cél felé megkímél-
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Vezeklő vallásos körm enet 
Niponban.

A „Muraszombat és Vidéke" eredeti tárcája. —

A felkelő nap fiai, kik az északi medvével 
most vívják titáni iiarcaikat, vallási tekintetben a 
pogányság sötét ulvezelöiben tével yegnek; ámbár 
a rohamosan tért hóditó civilizációval a keresz
ténység hajnala is már pirkadni kezd náluk. Alig 
van nemzet, mely vallásos intézményeiben oly 
fanatikus bigotteriával ragaszkodnék vallása külső 
szertartásaihoz, mint a japán. Általánosan elter
jedt vallásuk a achintoizmus és Buddhizmus sok 
istenséget valló rendszerén épült fel. A polytheiz- 
musnak megfelelőkig számtalan szentélyt (pagoda) 
emeltek egyes isteneik tiszteletére, kiknek kegyeit 
különös szertartások által iparkodnak maguknak 
hi/.tosilani.

Köbe japán kikötő város közelében egy hegy- 
domb emelkedik, melynek lejtője lelistclc van 

) építve isteneik pagodáival, A hegy aljából ösvény 
, vezet fel a bérc ormára; az ut mentén állomások 
' vannak, melyekhez zarándokol a nép, hogy bűnei 

egy részének elengedését megnyerje. Ha valaki 
a hegy végső állomásáig terjedő zarándok útban 
részt vesz, az teljes hiinhoesánathan részesül.

Ily elégtétel!, bűnbocsátó körmenetek, bucsu- 
járások bonzpapok vezetése alatt történnek, kik 
ez alkalommal aranynyal, ezüsttel kivarit ruhába 
öltöznek. A papok mögött ünnepi öltözékben 
virágcsokorral a kezükben gyermeklánykák és fiúcs
kák haladnak. Ezek után fuvóhangszerekkel a 
zenészek, majd a fáklyavivök következnek körbe 
vevőn .‘írókat, kik valamely istenségük szobrát 
emelik vállaikon. Végre jönnek a zarándokok, 
kezeikben pálma levelekkel, minden áhitat nélkül 
tréfálkozva, mulatozva igyekszenek elérni a 
hegytetőt.

Minden ulbaeső pagodánál megáll a menet 
egy kis időre, inig a bonzok tömjént gyújtanak | 
az ott lakozó istenség tiszteletére. A hegy csúcsán 
all a lö pagoda, végcélja u körménél zarándok- j 
lóinak. Mikor a menet odaér, saruit a szentély ; 
bejáratánál mindenki leveti és mezítláb lép a j 
templomba. A szentély terjedelmes hajójának ; 
közepén egy oltár előtt arcraborulnak a papon és j 
ily helyzetben maradnak mozdulatlanul néhány 
percig. Majd felkel a legidősebb bonzpap és tel
jes erővel tapsolva, fellép az oltár lépcsőjére, 
hogy az olt szunnyadozó istent felébreszsze. 
Valószínűleg azonban tekintettel az istenség fo
gyatékos hullóképcssógére, csakhamar a többi 
papokkal egyetemben az egész zarándokcsapat 
éktelen zsivajba és boa ho, hoa ho lármába tör 
ki, melylyel hitük szerint az istent felébresztették.

A főpap most egy nagy olajlámpát helyez az 
oltárra, majd hymnust intonál, melyet a körötte 
sorakozó papok hatalmas karban folytatnak. 
Melodikus énekeik a mi zsoltárainkra emlékeztet
nek. Az énekima végéztével a papság körülfogja 
a föbonzot és lassú ütemü táncba fog, mialatt a 
főpap szemeit mereven az oltárra irányítja és az 
ott lakozó istenséget többszöri főhajtással üd
vözli. Egyszerre csak belevágnak a zenészek és 
elsőben melanckolikus zenéjük később a dob és 
cintányérok zajával allegro fortissimoba csap á t ; 
a táncoló bonzok őrületes sebességgel forognak, 
inig a zene egy erőteljes ütemmel félbeszakad és 
a papok rögtön mind arcraborulnak.

Úgy látszik, istenük meghallgatta könyörgő 
szózatukat. A főpap most oda áll az oltár egyik 
oldalára, a hivő nép térdenállva dobálja pénz
adományait az előtte levő perselybe, miközben 
hangos szavakkal istensége elé terjeszti kérelmét. 
Az áldozati adományok beszedése után a főpap 
felemelkedik és vízzel hinti meg a népet annak 
jeléül, hogy bűneik meg vannak bocsátva. A nép 
elhagyván a templomot, egyenesen a vendég
lőkbe rohan, hogy lelki megújulásának terhes 
fáradalmait nehány pohár frissítő ital mellett 
kipihenje.
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vén népünket az erőszakos nemzetiségi ráz- 
kódtatástól. Midőn mindkét tábor ugyanegy 
célt: a magyarság szent ügyét szolgálja, a 
kérdés súlypontja nem az, melyik tábornak 
van igaza, hanem hol találhatók fel ama 
célravezető eszközök, hol am a arany kö
zépút, melyen népünket úgy nyelv, mint 
érzés tekintetében a magyar allahieszmét 
megkedveltessük. Szerintern eme két irány 
tárgyilagos eszmeharcára szükség van, hogy 
am a közös cél megvalósulásának útja a vi
tatkozások retortáin keresztülszürödve annál 
biztosabban legyen kicövekelve, megvilágítva. 
Ezen összeütközési pontok szolgáltattak al
kalmat arra, hogy vidékünkről nemzetiségi 
kérdés dolgában hamis hírek kerültek for
galomba e harcnak gyakran mérgezett tu
sakodása idézte elő azt. hogy egyesek a 
magyarság munkálóinak sorából kiállottak, 
illetőleg képzettségük és vezérlő egyénisé
güknek megfelelöleg szavukat, működésűket 
a jelzett cél érdekében nem érvényesítik.

Midőn tehát a hazatiatlanság és nem
zetiségi konspirációk vádját önérzettel vissza
utasítjuk, örömmel konstatáljuk, hogy né
pünk megérett arra, miszerint a magyar ku- 
turát szivébe fogadja. A magvetés m unkáját 
végezze mindenki legjobb tudása és tehet
sége szerint, mert nem hangzatos szólamok, 
hanem  tetteink lesznek hazafiságunk igazi 
fokmérője.

A vármegye közgyűlése.
Vasvármegye törvényhatósági bizottsága 

hétfőn, folyó hó 30-án tartotta meg ez évi 
első évnegvedes rendes közgyűlését Ernuszt 
József dr. főispán elnöklete alatt.

A közgyűlés nagy terme pont kilenc 
órakor m ár szorongásig megtelt megyebi
zottsági tagokkal.

Ernuszt József dr. főispán megnyitván 
a közgyűlést, szívélyesen üdvözölte a nagy
számban megjelent megyebizottsági tagokat 
s részvéttel jelentette, hogy a bizottsági ta
gok közül: Roszner József báró, Schwarz 
Mihály kanonok, Hübner János és Uy Ká
roly dr. elhunytak. Ezután a főispán beje
lentette a közgyűlésnek, hogy Ettinghausen 
Kálmán közig, gyakornokot véglegesítette, 
Szabó Péter sárvári szolgabirót, tb. főszol
gabíróvá, Gerlits Sándor és Förster Ottó 
végzett joghallgatókat ideiglenes közigazga
tási gyakornokokká, Markovits Sándor dr. 
vasvári járásorvost tb. vármegyei főorvossá, 
végül Lauringer István vasvári és Goth György 
czelldömölki lakosokat utbiztosokká ne
vezte ki.

A számonkéröszék és az alispáni év- 
negyedes jelentést a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul vette.

Reiszig Alajos megyebizottsági tag rö
vid felszólalása után, melyben a tárgysorozat 
megváltoztatását kérte, Bezerédj István alis
pán a tárgysorozat változatlanul hagyását 
indítványozta, amit a közgyűlés el is fogadott.

A felsöeöri főszolgabírói állásra két pá
lyázat érkezett: Takács Márton vasvári és 
Lauringer István felsöeöri szolgabiráké. A 
választmány első helyre Takács Mártont, a 
második helyre pedig Lauringer Istvánt kan
didálta.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

A szavazások megejtése után a főispán 
újból megnyitotta a közgyűlést s bejelentette, 
hogy leszavaztak összesen 391-en. Ebből 
Lauringer Istvánra 208, Takács Mártonra 
pedig 183 szavazat esett. E szerint a felsö
eöri főszolgabírói állásra 25 szótöbbséggel 
Lauringer István felsöeöri tb. főszolgabírót 
választották meg.

Lauringer István megválasztásával meg
üresedett I. osztályú szolgabirói állásra a 
kandidáló bizottság:

I .  : Guary Leót
II . : Horváth Andort
III . : Heisler Károlyt 

jelölte.
A közgyűlés közfelkiáltással Guary Lco 

czelldömölki szolgabirót választotta meg.
A megejtett választás folytán ismét egy

II. osztályú szolgabirói állás betöltése követ
kezett, Erre a  kijelölő választmány a kö
vetkezőket jelölte:

I .  : Szakács Manó dr.-t
I I .  : Döbrentey Antalt
III . : Dezse Gyulát
IV . : Vidos Árpádot
V . : Ettinghausen Kálmánt.
Ez utóbbi kettő azonban, még a sza

vazások előtt, visszalépett. így a szavazatok 
Szakács Manó és Döbrentey Antal között 
oszlottak meg.

Szakács Manó megválasztatott 92 szó
többséggel II. oszt. szolgabiróvá.

A szentgotthárdi főszolgabírói állásra 
három pályázó jelentkezett s igy ennek be
töltése körül erős küzdelem fejlődött ki, mely 
Kiss Elemér győzelmével végződött, aki 27 
szótöbbséggel nyert.

A szentgotthárdi főszolgabírói állás be- j 
töltése révén megüresedett I. oszt. szolgabirói 
állásra ketlen pályáztak: Horváth Andor és 
Heiszler Károly.

A névszerinti szavazásnál Horváth An
dor 71, Heiszler Károly pedig 75 szavazatot 
kapott. így Heiszler Károlyt választották meg
I. oszt. szolgabiróvá.

A másod osztályú szolgabirói állásra 
három pályázó volt: Döbrentey Antal, Dezse 
Gyula és Vidos Árpád. A szavazások itt a 
következőleg oszlottak meg:

Döbrentey Antal 31
Dezse Gyula 8
Vidos Árpád 90 szavazatot kapott. Meg

választatott tehát Vidos Árpád 11. osztályú 
szolgabiróvá.

A szavazások megejtése után Ernuszt 
József dr. főispán az ülés folytatását 31-ének 
reggeli 9 órájára tűzte ki.

A hétfőn reggel megkezdett vármegyei 
közgyűlést kedden reggel 9 órakor folytatták. 
A megyebizottsági tagok szám a 22-re fogyott 
le. Azok jöttek el, akiknek ép idejük volt. 
A vidéki megyebizottsági tagok egy-kettő ki
vételével haza mentek, mert hát két napi 
itt tartózkodás terhes és sok kellemetlen
séggel is jár.

A vármegyei hivatalos lap szám adásá
nak tárgyalásánál Pletnits Ferenc megye
bizottsági tag az állandó választmány javas
latának két pontja ellen fölszólalt. Helyte
lenítette, hogy a lap árát még mindig 10 
koronában állapítják meg, holott tetemes 
nyereséget érnek el vele. Lejebb kell szál
lítani az előfizetési árat, a  községek amúgy 
is túl vannak terhelve.

De leginkább kifogásolta a  vármegyei 
főjegyző és irodaigazgató részére javasolt 
tiszteletdijat. Nem érti, miért já r egyes tiszt
viselőnek tiszteletdij, holott a  m unkát hiva-
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tálból kell elvégezni, ez a jegyzői kar mun
kája. Amikor a szerkesztő a hivatalos lapot 
csinálja, akkor nem végez más munkát. 
Tehát nincs helye tiszteletdijnak. A Belügyi 
Közlönyt is díjazás nélkül csinálják.

Az alispán fölszólalása után a közgyű
lés az állandó választmány javaslatát elfo
gadta.

A közgyűlési határozat ellen Pletnits 
Ferenc m ár a közgyűlésen bejelentette fe- 
lebbezését.

Kecskemét városa és Hevesvármegye 
átiratot küldtek a vármegyéhez, amelyben 
támogatását kérik ahhoz a felirathoz, amely
ben a kormánynak a novem ber 18-iki ese
mény miatt bizalmatlanságot szavaznak.

Az állandó választmány azt javasolta, 
vegye tudomásul az átiratot, mert hiszen a 
nemzet m ár úgy is Ítélt!

A közgyűlés a javaslatot elfogadta.
Egyéb érdekes pontja nem volt a köz

gyűlésnek.

H Í R E K .
— Gróf Szápáry Pál hosszabb téli tartóz

kodásra ismét visszatért Parisba.
— Dr. Czipott Zoltán volt muraszombati 

járási- és kórházi főorvos, orvosi gyakorlatának 
székhelyét Pápáról Lébcny-Szl.-Miklósra tette át, 
a hová gróf W'enckheim Frigyes uradalmainak 
főorvosává neveztetett ki.

— A muraszombati ág. hitv. ev. egyház- 
felügyelői állás betöltése. A muraszombati ág. hitv. 
ev. egyházgyülekezet dr. Uy Karoly elhalálozásá
val megüresedett felügyelői állast f. hó 2-án tar
tott közgyűlésen betöltötte, megválasztván ez 
állásra dr. Vratarits Iván helybeli ügyvédet, aki a 
gyülekezet egyhangú bizalma elölt meghajolva, 
azt elfogadta. Az ünnepélyes beiktatás a hivatalos 
eskü letételével f. hó 19-én fog az isteni tisztelet 
után a közgyűlés színe elölt megejtetni.

— Az állami óvoda megnyitása. A mura- 
szombati állami óvoda február hó ü-án meg
nyílik.

Téli tanfolyamok bezárása. A járási 
gazdakör e télen Banyáiul és Mártonhelv közsé
gekben tartott gazdasági ismeretterjesztő előadá
sokat a járás kisgazdái részére. A hathetes tan
folyamnak vége lévén, a battyándi tanfolyamot 
f. hó 4-én délelőtt zárták be az ág. evang. iskola 
nagytermében a szokásos ünnepségek között a 
járás intelligenciájának s a gazdaközönség érdek
lődése melleit. A márlonhelyi tanfolyam záró 
ünnepe f. hó 11-én délelőtt lesz.

— A megszökött szolgabiró. Múlt számunk
ban megemlékeztünk Miklóssy Alfréd volt felsö
eöri szolgabiró eltűnéséről. A „X—c“ most ez 
ügyben a következőket irja: Miklóssy Alfréd, a 
megszökött felsöeöri szolgabiró ellen okmány- 
hamisitás büntette miatt bűnvádi eljárást indított 
meg a királyi ügyészség. Már régóta szállingózott 
Felsö-Eöröll az a hir, hogy Miklóssy Alfréd 
hamisított bizonyítványokkal fészkelödött be hi
vatalába. Most a hir teljes beigazolást nyert. 
Kiderült, hogy Miklóssy Alfréd a közigazgatási 
pályára képesítő állémvizsgálatról szóló bizonyít
ványát hamisította és e hamis okmánynyal nevez
tette ki magát ez elölt három éve vármegyei 
közigazgatási gyakornokká. A hamisított okmányra 
a nagyváradi jogi akadémia pecsétjét ráütötte a 
könnyelmű fiatalember, azután elferdített írással 
1898. december 8-iki dátummal a vizsgáló bizott
ság tagjainak nevét aláírta. Frank Niksa dr., 
kinek Miklóssy krakéler viselkedése folytán, sok 
kellemetlensége volt az álszolgabiróval, a nagy
váradi akadémia igazgatójától megtudta, hogy 
intézetében Miklóssy Alfréd államvizsgát nem telt 
és ha van az intézetből erre vonatkozólag bizo
nyítványa, úgy az hamisítvány. Mikor igy Miklóssy 
bűne kitudódott, a választás napján eltűnt Fclsö- 
Eöörröl és mindeddig nem adott magáról hirt. 
A kir. ügyészség tegnap elrendelte köröztetését.

— Öngyilkosság az esküvő után. Megrendítő 
szerelmi dráma játszódott le vasárnap Pétcr- 
hegyen. Bohár Franciska a dráma hősnője. Meg-
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Imit, mert szeretett és mert ahhoz erőszakolták 
szülői, akit gyűlölt. Vasárnap volt az esküvője, 
hétfőn volt a temetése. Az esküvő után a 20 
éves, viruló szépségű menyasszony kiosont a 
lakásból és az udvaron a kútba ugrott. Estefelé 
kereste az uj férje, de nem talált reá. Csak 
másnap reggel, merő véletlenségből bukkantuk 
hullájára.

Meghívó. A muraszombati iskolás gyer
mekek 1905. év február 12. és 19-én tanítóik 
vezetése mellett a róm. kath. iskola és részben az 
állami iskola javára gyermek szinclöadással 
egybekötött jótékcnycélu hangversenyt rendeznek 
a róm. kath. iskola tantermében, melyre a n. é. 
közönséget tisztelettel meghívja a gyermeksereg. . 
Műsor: 1. a) Erdőn. Vébcr K.-tól, b) Mi füstölög 
és A subámnak . . . népdalok, e) Viharban, Dür- , 
ner Gy.-tól, énekli a három szólamu gyermekkar. |
2. -A kígyó**, vígjáték egy felvonásban Murai K.- j 
tói. Személyek: Dános Péterné Gumilár Vera. I 
Dánosné gyermekei: Pali Czipott Győző. Pista | 
Lázár Luizi, Jóska Leiké Lajos, Mari Kajnar 
Róza, Erzsi Csenár Böske, Tini Györek Toncsi, i 
Joó Gábor nevelő Leiké Győző. Kati szobaleány 
Györek Kata. 3. „Kettő közül a harmadik*, víg
játék egy felvonásban Szüts O.-tól. Személyek: 
Özv. Bárdosné Sarotár Anna, Bárdosné unoka- 
hugai: Vilma Saáry Katicza, Sarolta Simon Etelka, 
Ludmilla k. a. Faflik Mili, Nyáriné Leikó Pepica, 
Ete'ka leánya Frida Matild, Sára asszony Lázár 
Ilonka. 4. „Az ezüst fátyol legendája", melodráma, 
hármónium kísérettel, Várady-Révfytöl, szavalja 
Gombossy Szidi. 5. „Az ördög fia*, vígjáték egy 
felvonásban, Murai K.-tól. Személyek: Szabó 
Lajosné Kriszt Nelli, gyermekei: Laczi Faflik 
Jóska, Magda NVeidorfer Minka, Nevelő Meixner 
Tiszi, Laczi és Magda játszó társai: Pista Gumilár 
Géza, Gábor Kühár Ferkó, Jani Kleinráth Jóska, 
Lajos Sinkovich Feri. Klára Klecsényi Aliee, Mari 
Böles Ilonka, Jolán Tudján Mili, Ilona Marics 
Marosa, Inas Meolicz Jóska. ti. a) Induló Backer 
E.-töl. b) Vadászok hazatérte. Rossini „Teli Vil
mos* dalművéből, c) Tu-u, Tu-u, Tihanyi Á.-töl. 
d) Induló, Küchen Fr.-től, énekli a bárom szó
lamu gyermekkar. Kezdete mind a két alkalommal 
pont 1 t4 órakor délután. Belépti dij: ülőhely 
1 K 20 f.. állóhely 80 f. Tekintettel a jótékony- 
célra, a fölülíizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre is válthatók 
Csiszár János kántor-tanitó urnái.

— Tűz. Özvegy Ozvatics Péterné kisfalusi 
lakos pajtája január hó 2G-án éjjel kigyuladt s 
mire az elösietö szomszédok a tüzet eloltották, 
már mintegy 1000 korona érték elhamvadt. Biz
tosítás révén 700 korona térül meg. A tűz kelet
kezésének oka ismeretlen.

—  Bosszú. Bertáinnits Mihály vizlendvai 
lakos január hó 18-án este 6—7 óra tájban a 
Koblenezer-félc korcsmából haza ment, mikor a 
háza elé ért, a sötétben három ember megtá
madta s úgy elverte, hogy Bertalanits 14 napig 
az ágyat volt kénytelen őrizni. A csendőrség ki
kutatta, hogy az éjjeli támadók Küzmics József 
vizlendvai lakos és két legény fia voltak, akiket, 
miután bevallották, hogy tettüket bosszúból kö
vették el, feljelentették.

— Meforrázott gyermek. Felsölcndván Feitel
Agostonné ügyes-bajos dolgát akarván elvégezni, 
házától eltávozott, három éves kis fiát ez időre 
anyjára, özv. Rciter Islvánnére bizta. Reilerné 
ebédre babot főzött, a kis üu pedig ez alatt a 
tűzhely mellett játszadozott, időközben Reilerné 
a már kész ételt a tűzhelyről le akarta venni, de 
oly szerencsétlenül emelte le a fazekat, hogy azt 
a kályha sarkához ütötte, ennek következtében a 
cserépfazék eltörött s a forró főzelék a földön 
játszó kis fiúra ömlött, akinek alteslét oly bor
zalmasan összeégette, hogy az ártatlan kis gyer
mek az égési sebébe bele halt. A gondatlan 
nagyszülő ellen a hatóság az eljárást meg
indította. 6

— Fatolvajok. A muraszombati uradalom 
erdööre, Szecskó Iván, már régebben tapasztalta, 
hogy az uradalom erdőit rendszeresen megdézs
málják. Nyomozni kezdett és csakhamar rájött, 
hogy a fát több zsidahegyi lakos hordja el, akik 
az őrzéssel megbízott két erdőőrrel egyetértve az 
uradalmi erdőt Csáky szalmájának tekintették, 
bzecskó a fatolvajokat a szolgabiróságnál fel 
jelentette.

— Bolti tüzek. Szentgotthárdon a héten két 
kereskedő üzletében ütött ki tűz. 30-án reggel 
Cünsbcrger Zs. üzlete gyuladl ki, de a tüzel
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idejében észrevették és mielőtt nagyobb kár szár
mazhatott volna, lokalizálták. Alig vonultak laká
sukba a tűzoltók, újból tüzriadó verte fői a 
várost. Most Luthár Lajos kereskedő boltjában 
ütött ki tűz. Az üzlet melletti raktar is már lángra 
kapott, a tűzoltók azonban itt is hamarosan el
fojtották a tüzet.

— Esküdt ellenségek. Horváth Ádám senye
házi lakos esküdt ellensége a szomszédjának, 
Szelestei Istvánnak, Egyszer revolverrel átlőtte a 
a karját, a miért beesukták. Alig szabadult azon
ban a börtönből, újra bosszul forralt Szelestei 
e len. Késsel támadt most ellene és a nyakába 
szúrt. Szelestei cikkor fölragadolt egy karót és 
félholtra verte gonosz szándékú ellenfelét. A ka
róval suhintott hatalmas ülések nyomán Horváth 
Ádám keze eltörölt és az ellenfél igy örökre 
béna marad. Horváth bepanaszolta Szelesteit, a 
kir. törvényszék azonban látván, hogy Szelestei 
önvédelemből követte el tettét, ellene az eljárást 
beszüntette.

— Pörkölt malaczok. Balaicz Lajosné cseke- 
fui asszonynak megesett a szive, a mint malaczait 
az utóbbi zord hidegben dideregni látta, hogy a 
szegény párák ne fázzanak, az ólba egy parazs- 
zsal tett fazekat állított be, jó szivüségét csaknem 
drágán fizette meg, mert a tüzes fazéktól az 
ólban felhalmozott alomszalma tüzet fogott s az 
ól égni kezdett. Szerencséjére a közel Makók a 
tüzet hamarosan eloltották s igy egy kis pörkö
lésen kívül a malacoknak nagyobb bajuk nem esett.

— Házi szarka. Hartner Géza muraszombati 
pékmester észrevette, hogy üzletéből 8—10 nap 
óta sok sütemény tűnik el. A napokban Czőr 
Mihály süteinénykihordól rajta csípte, amint az a 
pincébe eldugott s apránként elcsent süteményt 
a neki átadott sütemény közé keverte. Vallatóra < 
fogván a fiút, kiderült, hogy apró lopásait már 
régebben gyakorolja, mire Hartner a házi tolvajt 
feljelentette.

— Tűz eset. Január 34-én Dsubán Ádám 
zsidahegyi lakos pajtájában a zsupszalma meg- 
gyuladt, mitől tüzet fogott a pajta is és a benne 
levő 4 kéve szalma, gazdasági eszközök porrá

| églek Dsubán kara 500 korona. Biztosítva nem 
volt. A tüzrendöri vizsgálat megállapította, hogy 
a tűz akként keletkezett, hogy valaki a szalma 
körül égő pipával vagy szivarral járt, ami annyi
val is inkább valószínű, miután az éjjel a szom
szédos korcsmábau tánczmulatság volt s a ven
dégek közül többen jártak a pajta köröl.

A nem dohányzó szakaszok megszűnése. 
A MÁV igazgatósága érdekes reform behozatalát 
tervezi. Eddig ugyanis minden vonatnál volt egy 
„hölgyszakasz* és egy vagy két „nem dohányzók* 
(•inni szakasz. Ha most már vesszük, hogy min- 

j (len vonalnál volt legalább is egy „közszolgálati 
J  szakasz*, melybe a jámbor idegennek nem volt 
i szabad belépnie, akkor te« inészetes, hogy a do- 
| hányzó férfibublikum többnyire az átjáró kocsik 

folyosóján volt kénytelen ácsorogni, holott a 
rezei vált szakaszokban csupán két vagy három 

, személy ült. Miután ez, különösen a fördöszezon 
alatt igen kellemetlen állapot, a MÁV igazgató
sága elhatározta, hogy a „nem dohányzók* sza
kaszát törli s csupán a „hölgyszakt* tartja fenn, 
miután ma már úgyis több a dohányos férfiak 

| száma, mint azoké. kik irtóznak a szivar- 
füsttől. Hir szerint oz az újítás már legközelebb 
életbe lép.

187/1905. tkv. sz.

Utóajánlati árverési hirdetm ény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Regensberger 
l*erenc és Löffler Károly végre haj tatónak özv. 
CzifTcr Józsefné által képviselt kisk. Cziffer Verona, 
Gergely és Péter végrehajtást szenvedettek elleni 
1000 kor. illetőleg 62 t kor. 89 fill. követelés és 
járulékai kielégítése iránti végrehajtási ügyében az 
ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság terüle
tén lévő, a kökényesi 18. sz. tjkvben A I. 3. sor. 
4o. hrsz. ingatlanra 1065 kor.-ban, a 95. sz. tjkv- 
ben A 4 1. sor 272. hrsz. ingatlanra 320 kor.-ban, i «l Ji4. sz. tjkvben A I. 43, 44. hrsz. ingatlanból 
kisk. Cziffer Veronát, Gergelyt és Pétert illető 

24o részre 25 kor.-ban, a 125. sz. tjkvben A 55. 
és 56. hrsz. ingatlanból nevezetteket illető 15/í 4o 
reszre 14 kor.-ban, a 138. sz. tjkvben A I. 1—4. 
sor. 228, 229, 230, 231. hrsz. ingatlanból neve- 

| Zeiteket illető ,,’/24o 20 kor.-ban, a 123. sz. tjkv-
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ben A 1. 5—11. sor., 232. 233, 234, 235, 236, 
237. 238. hrsz. és 13. házsz. ingatlanból neve
zetteket illető 15/a4o részre 27J koronában megál
lapított kikiáltási árban Kohn Lipót muraszombati 
lakos által tett utóajánlata folytán az 1905. január 
3-án tartott árverésnek hatályon kívül helyezése 
mellett az utóajánlati árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1905. évi február hó 28. napjának
d. e. 10 órája Kökényes község házához kitüze- 
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlanok 
a kikiáltási áron alul eladatni nem fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10°/o-a 106 kor. 50 fill., 
32 kor., 2 kor. 50 f., 1 kor. 40 f., 2 kor., 27 kor.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy ovadékképes 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°/n kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

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

Kelt Muraszombat, 1905. évi január 19., 
a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Dr. Schiok, kir. albiró.

Meghívó.
A D élvasm egyeiTakarékpénztár Rész
vénytársaság M uraszom batban 1905. 
évi fe b ru ár hó 19-én d. u 2 ó rakor  
az i n t é z e t  h i v a t a l o s  helyiségében

XX. ÉVI

r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai:

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 
jelentése.

2. A zárszámadás és mérleg előterjesztése, 
a nyereménynek felosztása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság fel
mentése.

4. A kimaradó igazgatósági tagok helyeit 
újak választása.

5. Esetleges beadandó indítványok.
A t. ez. részvényesek figyelmessé tétetnek, 

miként a közgyűlésre részvényeiket az alapszabá
lyok 72. §-a értelmében magukkal hozni szíves
kedjenek.

Kelt Muraszombatban, 1905. évi február 4-én.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Irodai alkalm azottnak aján lkozik, 
kinek ezen a téren nagy gyakorlata  
van, ügyvédi, körjegyzői vagy gazda
sági irodába. — C im  e lap kiadó- 
hivatalában.

felülmulhatlan jóság, táplálóképesség és 
zam at tekintetében. Kibérelje m eg ezen  
bevált m inőséget első r e g g e l i k é p

Csak eredeti csomagokban kapható:

A s c h e r  ós B . Fis, czégnéi
M uraszom baton.
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A  Muraszombati Mezőgazdasági Bank részv. társ. mérlegé-számlája.

V agyon
s | J

korona tillér korona fillér I T e h e r — - j
fillér

102 Pénztár készlet 1904. dec. 31. 10255 71 1 Részvénytőke 120000 -  |
103 Váltó kölcsön 508534 04 14022

92 Jelzálog kölcsön 200442 57 78 Tartalékalap értékpapír 1000 — 15033 —
81 Kezeseit 71741 — 279319 98

105 Előleg „ 8503 06 100 Betét tőkésített kamat 15477 54 394797 52
84 Heti betét előleg kölcsön 47400 — 896620 67 106 Hetibetét IV. csoport 31511 58

114 Visszlesz. intézetek 2994 06 80 V. 19491 —

83 M. kir. Postatakarékpénztár 469 54 103 VI. 12266 63268 5 8
73 Váltó-óvás költség 128 19 88 Folyó számla hitelezők 12267 99
89 Áru SZám la (műtrágya, marhasó stbt. 5879 13 41 Átmeneti kamat 6230 19
86 Tartalékalap értékpapírjai 1000 — 110 Visszleszámitolt váltó 268794 24

3322 97 107 Letét 19137 77
14 J  Felszerelés leírás 2322 97 1000 — 46 Fel nem vett osztalék 122 —
55 í Fizetéselöleg 57 117 Hetibetél kamat tartalék 1239

106 Osztrák Magvar Bank 415 01 99 1903. évi áthozott nyereség 1550 —
1904. évi nyereség 16379 02 17929 02

918819 31 918819 31

G ró f Batthyány Zsigm ond s. k., Malacsics J ó z s e f  s. k., S o k á l  J ó z s e f  s. k., K a c s ó  F e r e n c z  s. k.,
elnök. pénztárnok. ügyv. igazgató könyvelő.

Ezen mérleg számlát megvizsgáltuk s a fö- és segédkönyvekkel minden egyezőnek és helyesnek találtuk.

Kelt Muraszombatban, 1905. évi február hó 1-én.

Láng Ignácz s. k., Berger V ilm o s  s. k., C z ip o t t  M ik lós  s. k.,
felügy. biz. elnök. felügy. biz. tag. felügy. biz. tag.

A világ legjobb teája az

„ ln d ra - te a “
Csak ezt kérje mindenütt.

In d ra -T e a  Im p o rt C o m p a n y , T r ia s t G.

Nagi; raktár: FÜRST A. és FIÁNÁL, 
Muraszom bat.

Széna eladás.
Mintegy 150 métermázsa jő minőségű 

széna és sarju eladő Preisz Miksánál 
Mezővár.

arvas"  ------- - vagy ——— „! a le

jeg y g y e i

legjobb, legkiadósabb s ennélfogva | 
legolcMob scappan. Minden í 
káros alkatrészektől mentes, j___________

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó i
B evásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
minden darab szappan a ..S ch ich t" névvel és 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.

Benzinmotorok, Gőzcséplőkészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági 
Gépek legjobb kivitelben kaphatók A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának

vezérügynökségénél I l i i  BUDAPEST, v., váczi-körnt 32,
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

MÜHLE V ILM O S C8 éssz*iLudvari
TEM ESV Á RON .

Mag- növény-, rózsa-, fák- stb. nagytenyészet. 

(Tenyésztcrület: 62 hold =  37 hektár.)

M a g v a k b ó l é s  v ir á g h a g y m á k b ó l  a  l e g jo b b a t .
A le g n e m e s e b b  g y ü m ö lc s - ,  d isz -  é s  s o r f á k a t .

A le g s z e b b  f e n y ő fé lé k e t é s  c s e r jé k e t .
Képletekkel bőven ellátott katalógusok ingyen. — Postaszállitmányok magvakkal 

5 koronán felül bérmentve.
Minden egyes szállítmányhoz „Mühle tanácsadója a kertmivelésben-. ;i legjobb kertészeti kézi

könyv. ingyen mellékeltetik

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.




