
M uraszom bat, 1905. Huszonegyedik évfolyam 18. szám. Vasárnap, április 30.

Muraszombatés Vidéke
TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

A  „V e n d v id é k i  M a g y a r  K ö zm ű v e lő d é si  E g y e s ü le t "  h ivatalos  közlön ye.
= =  MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ■

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre fi kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI ERNÓ könyvnyomdájába küldendők.

Iparosok szövetkezése.
A lótért való küzdelemben egyetlen osz

tály sincs oly annyira magára hagyatva, el
hanyagolva, mint ép azok, kik az állam- 
fentartó elemet, a nemzet gerincét képezik. 
Értjük az őstermelőket és az iparososztályt, 
mely pedig legnagyobb részben egymaga 
végez produktív munkát. Agrár állam va
gyunk és agrárius mozgalmaink mégis csak 
ujabbi keletűek; iparunk nyomorultan ten
gődik, mert a nagy tökével dolgozó gyárak
kal nem képes felvenni a versenyt. A föld- 
mivelöt és iparost nyomják leginkább az 
állami terhek, az ö produktumaik vannak 
leginkább esélyeknek kitéve, mégis hosszú í 
idők folyamán alig történt lépés, mely az | 
ö érdekeiket felkarolná. Nem csoda, ha kis 
gazdáink az anyagi tönk szélére kerülve ki- I 
vándorolnak, iparosaink pedig a közvetitö 
kereskedelem uzsorás karmai közt gör
nyednek.

Az iparos munka értéke első sorban 
függ az általa feldolgozandó nyersanyag 
minőségétől. Silány anyagból nem lehet jó ) 
árut előállítani. Ép az anyagbeszerzés okoz 
az iparosnak nagy gondot. Iparosaink na- j
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gyobb része két dolgos kezén kívül szegény
ség miatt más tökét alig fektethet üzemébe 
és igy a nyers anyagot kénytelen a helyi 
közvetitö kereskedelem utján drága pénzen 
beszerezni. De milyen ez a nyersanyag mi
nőségre nézve, inig uz iparos kezébe kerül ? 
Jó portékát nem is tarthat raktáron az ily | 
közvetitö kiskereskedő, hiszen már silányabb I 
áruért is drága pénzt kell kérnie, hogy a 
maga 25 — 30°" közvetítési diját bezsebelje. 
Hány kereskedő nyerészkedik addig a nyers 
anyagon, inig az feldolgoztatik! Ez a köz
vetitö kereskedelem az iparos élösdi férge, 
mely az ö keserves munkájukon hízik, uras- 
kodik; ezek fojtogatják polypkarjaikkal az 
iparososztályt, ezek miatt nem tudnak szor
galmas munka, józan életmód mellett sem 
zöld ágra vergődni.

Ha az iparososztály a nyersárubeszer
zésnél mellőzhetné a magas jutalékkal dol
gozó közvetitö kereskedelmet, ha nagyobb, 
tömegesebb bevásárlásoknál szükségleteit 
elsődleges kézből, magától a termelőtől sze
rezhetné be, akkor munkája gyümölcsét 
jobban élvezhetné. De ehhez nagyobb meny- 
nyiségü töke kívántatik; iparosaink nagy 
része azonban oly szegény, hogy alig tudja
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nap-nap után betevő falatját megkeresni, 
nemhogy üzleti befektetésre gondolhatna.

De vájjon szegénység miatt pusztuljon 
e hasznos, nélkülözhetetlen társadalmi osz
tály ; gazdátlan prédája, nyomorgó rabja le
gyen a közvetitö, uzsora-nyereséggel dolgozó 
kereskedőnek? Nincs mód, melylyel össze
törhetné annak nyűgöző bilincseit, melyek 
már-már végpusztulással fenyegetik az ipa
rososztályt? Segíts magadon, az Isten is 
megsegít, tartja a példaszó. A megélhetés 
nagy harcában nem nézhetjük ölbe tett ke
zekkel, mint híznak mások fáradalmas mun
kák gyümölcsén és ha érdekeinket nem ér
hetjük el, nem védhetjük meg önerőnkkel:

1 egyesülünk, egybevetjük anyagi eszközeinket, 
hogy iparunk részére jobb jövöt biztosítsunk. 
Tömörüljenek tehát az iparosok ; nyersáruk 
beszerzésére alakítsanak önkeblükben szö
vetkezetét. Ez önvédelmi harcban ham lesz- 

, nek magukra hagyatva; melléjök fog ál’ani 
a társadalom szine-java, hogy őket teljes 
diadalra segítse.

Midőn tehát az iparosok körében meg
pendített szövetkezési eszmét örömmel üd
vözöljük és annak megvalósítására az érde
keltséget sürgetjük, kimondjuk egyszersmind
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Az ember bárkit is megkérdezne, hogy szo
kott-e hazudni: határoz ottan kilenczvenkilencz 
százaléka nemmel felelne. Pedig mikor már 
ezt állítja; ezek kilenczvenkilcnc százaléka abba 
a hibába esnék, melyet épen most tagadott, hogy 
az ö hibája a hazugság volna.

A hazugsággal úgy vagyunk, hogy ez szinte 
közszükséglctet képez és az embereknek annyira 
természetévé vált, hogy nélküle még élni se igen 
tudnának.

Pedig a hazugság nem szép tulajdonság 
már azért sem, mivel a hazug embert nem sze
retjük, sőt kerüljük, mig az úgy nevezett őszinte 
emberekhez vonzódunk.

Miután azonban a hazugság egy olyan tág 
fogalom, hogy azt szigorúan venni s szószerint 
értelmezni s hazugnak degradálni mindenkit, akit 
hazugságon érünk ; akkor ezt mindjárt magunkon 
kellene kezdeni.

Igaz, hogy a hazugságnak igen sok variáliója 
van. Egyik szigorúbb, másik kevésbé szigorú el
bírálás alá esik, de sőt hazudni sokszor még 
kötelesség is.

Emberi gyarlóságunkból folyik a hazugság. 
Azonban tévednénk, ha azt hinnünk, hogy hazudni I 
szabad és hogy hazudni kell, vagy hogy: „tisztessé
ges hazugság nem vétek “. Dehogy is nem vétek, ; 
Vétek bizony s kerülendő is mindig, amikor csak le- j 
hét. Itt csak egyetlen egy mentség van: és ez az 
volna, hogy mindenki és mindenkor csak mások 1 
jó érdekében hazudjék és csak akkor, ha erre a 
helyzet kényszeríti s vele másnak kárt vagy kelle- j 
illetlenséget nem okoz és ami fő: úgy hazudjék, 
hogy azt el is higyjék. Akkor legalább keveset 
vétkezik s néha még jó tevője is másoknak.

Tekintsük azért mi csak a hazugság leg
ismertebb qualitásait:

Egyik ember hazudik nyakra-főre, vagy kell 
vagy nem, sőt az a tudat, hogy ö milyen nagy
szerűen hazudik s embertársait mennyire betudja 
csapni s saját céljainak felhasználni, hogy az való
ságos örömet és élvezetet szerez neki. Ennek 
ismét van egy válfaja, t. i. aki mindig a maga 
javára és szépítésére hazudik, vagyis dicsekszik s 
szeret másokat mindenben túl licitálni.

Van továbbá oly fajtájú hazug ember, ki

nem azért hazudik, mintha ebben valami öröme 
I telnék, vagy dicsekedni akarna; hanem hazudik a 
I saját érdekében, mivel hazugságával magának bi

zonyos előnyöket, vagy hasznot vél remélni, vagyis:
| hazudik érdekből.

Hazudnak emberek érdek nélkül is, csak azért, 
hogy beszéljenek. Mert a társaság vagy a helyzet 
azt hozza magával, hogy valamit csak kell beszélni. 
Az pedig, amit maga tényleg tud, vagy látott, több
nyire érdektelen és prózai; ennélfogva előveszi 
fantáziáját és — hazudik.

Vagy például hazudik valaki nem szokásból, 
nem is szükségből, vagy különös érdekből, hanem 
a helyzet kényszeríti hazugságra, mert talán épen 
olyat kérdeznek tőle, melyet elárulni nem akar, 
mert ezáltal vagy magának, vagy másnak okozhat 
kellemetlenséget s hogy a kérdés elől mégis ki
térjen: — valamit hazudik.

Hazudni szokás még udvariasságból is. Akár
hányszor vagyunk olyan kényes helyzetben, hogy 
kénytelenea vagyunk az igazat elhallgatni s vala
mit hazudni, vagy jobban mondva: bókolni. Mert 
ha az igazat megmondanánk, úgy az illetőnek 
taláa keserű csalódást s nem könnyen magunknak 
ellenséget szereznénk. — Mert hisz' tudva van: 
.Szólj igazat, betörik a fejed- .

Tapasztalhatjuk a hazugságot lépten-nyomon.



azt, hogy e lépést csak kezdetnek tartjuk * 
és teljes erönkböjjfogunk arra törekedni, : 
hogy egy a f£>gy*tás és térményértékesités 
minden ágára kiterjedő szövetkezési akciót 
felszínen tartsunk, illetőleg annak létesíté
séhez teljes erőnket áldozzuk.

MURASZOMBAT, 19 0 5 ._____

Az alkohol.
A művelődés célja nem csak az, hogy | 

ismereteinket gyarapitsuk, hanem hogy j 
erkölcsi tekintetben is emelkedjünk. Fej- | 
leszszük tehát szellemi képességeinket, hogy j 
felfoghassuk hivatásunkat. 'Erősítsük akara
tunkat, hogy be is tölthessük azt. Neme
sítsük érzelmeinket, hogy békében élhessünk 
embertársainkkal. Mert boldogok s meg
elégedettek csak akkor lehetünk, ha kör
nyezetünk, amelyben mozgunk, élünk bol- , 
dog és megelégedett.

Ide kellene törekedni mindenkinek. 
Államnak, társadalomnak, egyeseknek egy
aránt. És még sem úgy történik. Miért? ! 
Ennek szives olvasóim száz meg száz oka 
van. Egyik, nem is az utolsó a száz közül, 
az alkohol.

Az alkoholt nagyobb mennyiségben 
élvezve, idővel annak mérge megtámadja 
az ember gyomrát, veséjét, szivét, idegeit, j 
A részegeskedés pedig elzsibbasztja az agy- . 
velőt s' kiöli a szív  nemesebb érzelmeit. 
Vad indulatok, ocsmány szenvedélyek kere
kednek felül, verekedés, gyújtogatás, sérte
getés, rombolás, nem ritkán gyilkosság > 
fakad a féktelen kitörések nyomán.

Törvényeink enyhítő körülménynek | 
tudja be a részegséget. És igaza van. Az i 
ivás szenvedélye betegség. Áldozatait nem | 
bűn te tói, hanem gyógyítani kell.

Ez utóbbi rendszerint elmarad. Mért 
az állam nem teheti, nem képes arra, hogy 
e szerencsétleneket elhelyezze, gondozza, 
ápolja. Rászabadítja tehát a társadalomra.

Ha végig megyünk az utcán, vagy pláne ha valami 
nyilvános helyen, hol rendesen sokadalom van; — 
láthatjuk a hazugság kézzel fogható tényeit. i 
Ott láthatunk például nem egy hölgyei (ezeket 
különösen) vagy akár férfit is, ki nem csak má
sokat, de sőt magát hazudtolja meg legjobban. 
Felvenné magára u világ csillogó és fénylő ruháit 
és ékszereit, hogy az ember a nagy puccról és 
külső cziczomából és fényből azt higyje, hogy 
Isten tudja milyen gazdag dáma lehet, vagy ki 
tudja milyen nagy ur, szóval a jólét látszatával 
a szegénységet akarja takarni s Imzudju a gaz
dagot. Ez is egyik szomorú fajtája a hazugságnak 
s ez nem másokat, de önmagát hazudtolja meg, 
illetve csapja he. — Mert ezek rendesen nem 
vizel; hanem bort prédikálnak és vizet isznak.

A hazugság azonkívül -  különösen, ha azt 
akarjuk, hogy az mint tiszta igazság tűnjék fel — 
még különös tehetséget és értelmességet is fel té
telez. Mert hazudni még nem nehéz, de jól hazudni 
és azt ügyesen az öszintesség és igazság látsza
tával feltüntetni illelve előadni, úgy hogy szinte 
még maga is kételkedjék benne, hogy nem-e mon
dóit igazat; ez már több mint ügyesség: ez való
ságos művészet.

De ha a hazugságnak összes nemeit s azok 
számtalan árnyalatait itt mind íettudnáni sorolni; 
azt hiszem e lap hasábjai is kevesek Volnának 
arra. Azért jónak látom e sok hazugsággal *fel- 
liagyni s őszintén bevallani, hogy én már nem tu
dok többet hazudni.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

Sőt maga az állam terjeszti a pálinka ivást. 
Az italmérési jövedék millióit az állam nem 
nélkülözheti.

így terjed a kór, a rombolás, meg
akasztva a társadalom erkölcsi fejlődését.

A nép elsatnyul, elszegényedik. Az apa 
keserves keresete a korcsmába vándorol. 
Családjának a kenyér helyett nyomor jut 
osztályrészül. Életerős, munkaképes ifjúság 
helyett mámorban fogamzott, nyavalyatörös 
és hülye gyermekek torzítják el a boldog
talan, minden meleget nélkülöző családi 
otthont. Vagy nem ritkán olyanok, kik már 
magukban hordják a rettentő kor magvát, 
a bűnös hajlamok élő csiráját. Az elégedett
ség, öröm és az igazi boldogság érzete 
lassan, de biztosan ölödik ki a nép leiké
ből. Mint a vészthozó vihart méhében rejtő 
felhő, úgy nehezik reá ennek az átkos 
méregnek a hatása.

Már mint csecsemő hordja magában a 
megromlás és elzüllés csiráját a gyermek, 
rettentő örökséggel jön a világra, s az anya 
— ki szintén e rut bűnnek oltárán áldoz — 
ahelyett hogy szeretettel ápolná, csititann, 
oda nynjtja a pálinkás bütyköst piczi szá
jához, hogy e mámoritó ital gőzétől elalud
jon. El is alszik. Ezek az álmok lassan, 
lassan, észrevétlenül ölik ki szive nemesebb 
érzelmeit s annak helyén gyökeret vert 
a bűn.

Sötét kép ez. Sajnos azonban, hogy 
igy van, egy kissé se túlozott. Hosszú időt 
töltöttem el Erdély román lakta vidékén, 
volt alkalmam tapasztalni, látni e rettenetes 
bűn rombolását, De látni a magyar lakta 
vidéken is a pálinka ivás rettentő nyomait.
A nép abban a téves hitben van, hogy a 
pálinka erőt ad s fokozza munkakedvét és 
munkabírását.

Szánjuk meg a népet! Gyújtsunk vi
lágosságot a nép között, oktassuk ki a 
pálinka romboló hatásáról, következményei
ről. Tartsunk felolvasásokat, értekezleteket 
az alkohol rettentő káros voltáról, szoktas
suk le lassan-lassan e borzasztó bűnről. 
Kövessük a külföldet! Mozduljon meg a 
társadalom, ne nézze a munkás nép ilyetén 
való pusztulását, romlását. Látjuk a kül
földi példákból, hogy a társadalom ér el e 
téren legszebb sikereket. Az alkohol ivás 
korlátozása előmozdítja a nép jólétének 
gyarapodását, erkölcsi érzetének megizmo
sodását, apasztja a hülyék, nyavalyatörösök 
számát. Ápoljuk tehát a nép testi és erkölcsi 
javait, mert ezzel csak fokozzuk erejét, 
munkabírását és munkakedvét.

Külföldön azokat a szerencsétleneket, 
kik teljesen az alkohol rabjaivá lettek, nem 
vetik meg, hanem gyógyító intézetekben 
ápolják, gondozzák, hol néhány évet el
töltve, kigyógyulnak. Ezután sem eresztik 
őket szélnek, hanem a mértékletesek egye
sületének valamelyik tagja magához veszi. 
Itt nem gúny s megvetés, hanem szeretet 
leend osztályrészük. Szeszes italokat nem 
lát többé az asztalon, tehát nem viselik 
magukon a kényszer bélyegét.

Azok, kiket ilyen utón a társadalom 
újból visszanyert — hálából — legtöbb 
esetben maga is be áll a mentők gárdájába. 
Rendszerint ezekből az emberekből válnak 
a legbuzgóbb mentők, mert ők már végig 
járták az iszákosság kínszenvedéseinek 
iskoláját.

Tudjuk jól azt is, hogy a nép kezdet
ben csak szórakozást keresni jár a korcs
mába, majd a megszokás, később a pálinka 
vonzza a füstös, bűzös levegőjű fészkekbe, j
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Tegyünk egy lépést. Alakítsunk a nép 
számara olvasótermeket, hol összejőve, 
szabadidejét hasznos, egyúttal szórakoztató 
olvasmányokkal tölthesse el s legyen e 
helyekről száműzve az alkohol. így lassan, 
lépésröl-lépésre javulni fognak az állapotok, 
a nép észrevétlenül leszokik a rut s rettentő 
szenvedélyéről.

Igaz ugyan, hogy ina még nálunk 
ilyenről Írni, beszélni nagyon háládatlan 
dolog. Nincs ki megértse, még a vezető- 
körök sem. Kávéra, vízre, limonádéra szok
tatni a népet: ki ne kacagna ezen! Pedig 
mily üdvös volna e téren is tanulni a kül
földtől. Hány meg hány család nyerné 
vissza boldogságát, hány meg hány családi 
tűzhelynél pihenhetnénk meg, gyönyörködve 
a tiszta, egészséges gyermeksereg vidám 
kacagásában, pajzán játékában.

Az olvasótermek tiszta, egészséges le
vegőjéből hazatérő családapa, boldogan 
léphetne a kis szobába, hol a szeretet ütött 
tanyát, hol minden szemből az öröm s 
boldogság sugározna feléje. Mily boldogan 
mesélné el azt, amit olvasott, halott. Mily 
boldogan hajthatná pihenőre fejét s mily 
megnyugvással s örömmel fogna másnap a 
munkájába. Nem húzná fejét a pálinka 
gőze s nem keserítené lelkét a nyomor, 
melynek okozója ö maga.

Hasson tehát a társadalom oda, hogy 
a nép megszabadulhasson a pálinka rabja 
lenni. Szebb s jobb jövő fog ez utón né
pünkre virradni, megizmosodik lelke, erkölcse 
visszatér, a családok elveszített boldogsága, 
tiszta egészséges gyermeksereg lepi el majd 
az utczákat, nem látunk többé annyi sze
rencsétlen családi életet s annyi bűnesetet 
sem jegyez fel a bünkrónika.

Szenteh Dezső
gacd. szaktanár.

H Í R E K .

— Gróf Szápáry László v. b. t. t., volt
fiumei hormányzö édes anyja özv. gróf Szápáry 
Gézáné társaságában Budapestre érkezett. A pálya
udvaron gróf Szápáry Pál, a parkklub elnöke 
fogadta őket.

Eljegyzés. Báez János köztiszteletben álló 
földbirtokos, ipartestületi elnök szép és kedves 
leányát, Mancikái, a napokban eljegyezte Keres- 
kényi (Klain) Jenő tekintélyes fővárosi kereskodö. 
Gratulálunk.

— Eljegyzés. Kéve (Krachtus) J. Béla ur 
Szakálházáról f. hó 24-én eljegyezte Plazolta Emí
lia urhölgyel Szarvasiakról.

—- Esküvő. Dömötör Dénes gazdatiszt f. évi 
május hó 1-én délután fél 3 órakor a cserencsóci 
r. ka 111. templomban esküszik örök hűséget Gra- 
sanovils Izabella kisasszonynak, Grasanovits Antal 
cserencsóci körjegyző kedves leányának.

— Vasút ügyhöz. Barlhalos István a Mura
szombat-körmendi vasút engedélyese kérvényt 
nyújtott be Körmend nagyközség képviselőtestüle
téhez a vasútra megszavazott építési hozzájáru
lásnak egy évre leendő meghosszabbítása iránt.

— Vármegyei közgyűlés. Vasvármegye tör
vényhatósági bizottsága f. hó 27-én tartotta év- 
negyedes közgyűlését. -  - A megyegyülés alkalmá
ból a főispán Horváth Pál szentgotthárdi szolga- 
birót tiszteletbeli főszolgabíróvá nevezte ki. — Az 
üresedésben levő szolgabirói állásra a közgyűlés 
közfelkiáltással Döbröntey Antal közigazgatási gya
kornokot, — a muraszombati közkórháznál ürese
désben levő bizottsági tagságra pedig dr. Ritschcr 
Samu ügyvédet választotta.

—  Uj városháza Felsö-Eörött. Felső-Eör nagy
község elhatározta, tiogy 02.000 korona költséggel 
uj városházat építteti, — A verseny tárgyalást f. 
hó 26-án tartották meg. amelynek eredménye az 
lelt, hogy az építést Erim Jónás körmendi vállal
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kozó kapta meg a kikiáltási ár mellett. Ugyan 
mikor kapja meg Muraszombat a község szükség
leteinek felismeréséhez megkívánt érzéket.

— Helyreigazítás. Lapunk 17-ik számában 
közölt „Tüzrendészeti tanfolyam** cirnü bir ki
egészítéséül közöljük, hogy Kereszlhury Kálmán 
martonhelyi tüzrendészeti felügyelőn kívül a tan
folyamon járásunkból még Csaplovits Ferenc 
battyándi és Sohár István fcrenczfalvi túzrendé- 
szeti felügyelők is részt vettek.

— Bika árverés. A vasmogyei gazdasági 
egyesület f. évi május hó 4-én d. e. fél 10 óra
kor Szombathelyen a Burbauer-féle vendéglő ud
varán bikaárverést tart, amely alkalommal eladásra 
kerül a Nádasdladányi uradalomból származó tiz 
darab kiváló minőségű tenyészbika. Felhívjuk c 
kedvező alkalomra úgy a községi megbízottak — 
valamint a magán tenyésztők figyelmét.

— öngyilkosság. Varga Mihályné jómódú 
veleméri gazda felesége már rég idő óta gyógyit- 
hatlan betegségben szenvedett. F. hó 26-án, inig 
a házbeliek a mezőn dolgoztak, végrehajtotta 
kétségbeesett szándékát, eldobta magától az életet, 
amely kínzó betegsége miatt gyötrelmes volt 
számára. Hozzátartozói keresésére indultak és a 
ház melletti vizmeritő tóba találák meg holttestét. 
Az öngyilkos asszony tetemét csütörtökön bon- ( 
czollák fel, mély alkalommal a szolgabiróság és a j 
járási orvos teljesítették az előirt orvos rendőri  ̂
vizsgálatot.

— Tyukász cigány. Az utóbbi időben Vas- 
hidegkut, Yizlendva környékén tömegesen lopták 
a baromfiakat, amint már irtuk, egy ízben 69 
darab tyúkot tüntettek cl egyetlen éjszaka. De 
addig jár a korsó a kútra, inig eltörik, a nyomozó 
csendörség letartóztatta Horváth Lipót kisszombati 
cigányt, aki nehány társával együtt már hónapok 
óla fosztogatta a környék baromfi udvarait. 
A lopott tyúkokat Kutos Iván faludi tyukásznak 
adták el, ahol azok nagyobb részét meg is talál
ták. Amint kiderült, az orgazda tyukász Grácba 
szállította a baromfiakat.

— Tolvajlás. Huisz Istvánná benedeki lakos 
lisztért nem szeret pénzt kiadni, hanem egysze
rűbb módon szerzi meg; szomszédjánál, Kollai 
Jánosnál tett látogatásokat, amikor is a kamará
ban a lisztes zsákot dézsmálta meg, a napokban 
azonban rajta vesztett a manipuláczión és a 
károsult panaszára a csendörség feljelentette.

— Kiss szerencséje nagy! A magy. kir. osz
tálysorsjáték keddi befejező húzásán a 600,000 
koronás jutalmat és az 50.000 koronás főnyere
ményt a 82621. számú 4,'4-ben eladott sorsjegygyei 
ismét a hírneves Kiss Károly és Társa bankháza 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 19. szerencsés vevői 
nyerték, hol immár harmadszor nyerték meg a
600,000 koronás jutalom-nyereményt.

— Malom tolvaj. Lenarcsies János felsö-csa- 
logányi molnár jelentést tett a csendörséguél, hogy 
múlt hó 29-én délután malmából valaki egy zsák 
kukorica lisztet ellopott. A csendörség kinyomozta 
a tettest, Vidonya István szL-mátyási lakos kama
rájában megtalálták a lisztet, aki tagadásban van 
ugyan, de a terhelő körülmények rá bizonyítanak.

— Elfogott betörő. A múlt hónapban Steril 
Albert vizlendvai kereskedőhöz betört egy kóbor 
cigány és a raktárból egy egész csomó portékái 
rabolt el. Fáradságos nyomozás után végre sike
rült a felsölendvai Örsnek a tettest elfogni. A be
törést Horváth Balázs (bázi) kóbor cigány követte 
el, akinek egész sereg ehhez hasonló bűntett nyomja 
a lelkiismcretét. Vasra verték a cigányt és a já
rásbíróságnak adták át, ahol majd gondoskodnak 
róla, hogy a veszedelmes embert jo időre ártal
matlanná tegyék.

— Az ékszerész. Horváth Mátyás tótmoráci 
illetőségű csavargó az emberek hiszékenységéből 
kovácsol magának tökét, hogy az életet kényel
mesen, dologtalanul tölthesse el. A sok hájjal 
megkent csaló egy egész sereg embert csapott be 
agyafúrtságával. Látogatásaival különösen a begy
beli községeket szerencséltette, ahol vándor mes- 
terlcgénynek adta ki magát, aki, miután hazulról 
még nem jött meg a pénze, egy drága arany 
gyűrűt kínált megvételre, amitől — bár kedves 
emléke a persa sálitól — kénytelen egyidöre 
megválni, de amit, amint megjön a pénze, rögtön 
visszavált. Több gazdát sikerült becsapnia, akik a 
gyűrűre 5—6 korona kölcsönt adtak. Csütörtökön 
azonban Szt-Bencdck községben a csendőrök 
nyakon csípték az atyafit, amikor kitűnt, hogy a 
drága aranygyűrűket Gross urdoinbi kereskedőnél

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

veszi 15—20 krajcárért. Az ékszerész ur termé
szetesen a hűvösre került. A becsapott gazdák 
meg busán várják, bogy mikor jön a gyűrűket 
kiváltani.

Egy milliomos életpályája. Egy diszlako- 
mán, melyet egy előkelő fővárosi nagykereskedő 1 
tiszteletére adlak abból az alkalomból, hogy ud
vari szállító lett, az ünnepeltnek élete folyása a 
a jelenlevőkre mély benyomást gyakorolt] Mint 
szegény fiatal gyerkőc került Budap stre s itt egy 
nagykereskedő cégnél szolgai állást nyert el. 
Kitaitó szorgalma és feltétlen megbízhatósága 
folytán oly annyira megnyerte főnöke bizalmát, 
hogy ez beíratta egy kereskedelmi esti tanfolyamra, 
melyet kitűnő eredménynyel fejezett be. A szol
gából igy kereskedelmi alkalmazott lelt. Miután 
azonban nagyon .mérsékelt jövedelemben részesült 
még igy is, egy osztálysorsjegyet vásárolt, mely- 
lycl hosszabb ideig játszott, inig végre a szerencse 
kedvezett neki és egy főnyereményhez jutott. Egy 
forgalmas utcán üz'elet nyitott és törekvő mun
kásságát siker koronázta itt is. Üzlete virágzott 
és ezenkivöl a polgástársak bizalmál és tiszteletéi 
is kivívta magának olyannyira, hogy az iparkama
rába és a varoshoz is beválasztották bizottsági 
tagnak, „Látják tisztelt uraim — fejezte be az 
udvari szállító elbeszélését — ami vagyok és 
amivel bírok, azt a szerencsés Török bankháznak 
köszönhetem. Mert ennek szerencséje nélkül talán 
még ma is csuk függő viszonyban levő alkalma- i 
zott volnék és nem egy önálló kereskedő."

— Borzalmas tüzhalál. Hegyszoros község
ben tegnap borzalmas tüzhalállal halt meg egy 
hat esztendős kis lányka. Horváth Teréz a sze
rencsétlen gyermek neve, ki szülői gondatlansága 
miatt esett áldozatul a legiszunyubb halálnak. —
A szülök ugyanis a kis lányra bízták a főzésre 
való felügyeletet. A gyermek a tűzzel babrált, 
miközben ruhája lángot fogott. A kis Teruska 
megrémülve rohant az udvarra, a futástól még 
erősebben lángolt a ruhája és a tűz oly égési ; 
sebeket ejtett a kis lányon, hogy az 5 órai szén- ! 
védés után meghall,

— Gondatlanságból okozott tűz. Széchény
iül vu községben Sinkó Györgyné f. hó 18-án dél
után kenyeret sütött, könnyelműen azonban szal
mával túl tömte a kemencét, a magasra csapó 
lángoktól tüzet fogott a fakémény, amitől aztán 
meggyulndt a tető és pár perc alatt az egész 
épület porrá égett. Biztosítva 400 koronáig volt, 
a kár sem igen több.

— A Magyar Hírlap újítása. Érdekes hirt kö
zölnek velünk a fővárosból. A Magyar Hírlap 15 
éves fennállásának jubileumát azzal ünnepli, hogy 
f. hó 17-től kezdve független politikai iránynyal 
reggel helyett este jelenik meg a fővárosban s 
reggelre odaér minden vidéki város vagy helységbe. 
Egyúttal a világlapok mintájára egy specialitást 
is létesít, mely abból áll, hogy minden érdekes

j eseményt fényképfelvételekben ad kö/re. Mutat
ványszámot egy hétig ingyen küld bárkinek.

Nyilttér.*)
Nyilatkozat.

B. I. muraszombati esküdt azon állítása, 
hogy mink Husvét vasárnap éjjel az ö háza elölt 
ki nem fejezhető piszkos cselekményt követtünk 
volna cl, rágalomnak nyilvánítjuk. Fölkérjük, hogy 
jövőben előbb teljes meggyőződést szerezzen 
állításának igazolására, mert jelen esetben csak 
rossz akaratú ráfogásnuk nyilvánítjuk.

Két fiatal ember.
*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség néni 

vállal felelősséget

Apró hirdetések.
Gazdakörünk 2 Külme-félc sorvetögépet kínál 

eladásra, jelentkezhetni az irodában.
Marhasó kapható kilónként 13 filléréri Kardos 

József muraszombati kereskedésében.
Vetőmagvakul szívesen szerez be a gazdakör, 

ha ez iránt a titkári hivatalnál elegen jelentkeznek,
Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk 

előmozdítása végett piros-tarka si ncnthali faj- 
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.

Kitűnő beszterczci szilvafa kapható a gazda
kör lótluki telepén 24 fillérért.
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Hölgyek figyelmébe!
Miihimzési tanfolyam eredeti Singer 

Central Bobbir^épekair május hó elején 
Muraszom batban megkezdődik. A tan
folyamban részt venni szándékozók kéret
nek becses címükét levelezö-íap utján Velem 
tudatni.

Bakó Kálmán,
Muraszombat.

Eredeti S inger géf^ek nálam m eg
rendel h.e.tpk.

1297. 1905. tkv. sz.

Póthirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré te-zi, miszerint a 
Hoscnberger Albert széchenyiknti lakos végre
hajtatnak Zsemle - János széchenyiknti lakos 
és Horváth Iván halmosi lakos, mint kiskorú Zscm- 
lits Mátyás és Teréz gyámja, végrehajtást .szen
vedettek elleni 200 kor. és járulékai iránti végre
hajtási ügyében 423/905. sz. alatt kibocsátott 
árverési hirdetményben a széchenykuti 32. sz. 
tjkvben A I. 1. sor 225. hrsz. 21. házsz. birtokra 
1283 korona, a 2. sor 262. hrsz. birtokra 857 
korona, u 3. sor 270. hrsz. birtokra 429 korona, 
a 4. sor 291. hrsz. birtokra 1379 korona, az 5, 
sorsz. 508. hrsz. birtokra 41 korona, a 6. sorsz. 
523. hrsz. birtokra 17 korona, a 7 sorsz. 538. 
hrsz. birtokra 261 korona kikiáltási árban 

1905. évi május hó 20-ik napjának 
délelőtti 10 órájára SzéchQireikutra kitűzött árvc-íi 
rés az 1881. LX. t.-cz. 167.'$-a alapján Szent
gotthárdi takarékpénztár végrehajtató érdekében is 
1240 kor. tőkekövetelése és járulékai kielégítése 
végett megtartatni fog.

Muraszombatban, a kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóságnál, 1905. márczius 24-én.

Dr. Schick. Wé. albiró.

1261/1905. tkv,.sz.

Árverési hirdetmény kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi Gábor Ferencz szentmátyási 
lakos végrehajtatnak Kuliár Károly völgyközi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 52 korona 
töke követelés és járulékai erejéig és 12 korona 
30 fillér árverés kérvéüyezősi költségek kielégítése 
iránti végrehájlási..,ügyében az ezen kir. járás
bíróság, mint tkkV* Hatóság területén lévő, a kuzmai 
133. sz. tjkvben A; I. 1—16., 18—19. sorszám 
36 a. 37 a, 51 b, 52/b, 53 b, 58 e, 571/2, 571/5. 
574 ;i, 591 17, 622 b. 680 a, 688’b, 689 b, 726 2, 
729/2, 754/2, 754/3. hrsz. 46: házsz. birtokra az 
1881. LX. t.-ez. 156. §-ának d) pontja értelmében 
egészben 872 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik s arra határnapul 

1905. évi junius hó 3-ik napjának 
d. e. 10 órája Kuzma község házához kitüze- 
telt azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatla
nok esetleg a kikiáltási áron alul is cludatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10" «-át, 87 kor. 20 f.

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

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek á hivatalos- 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál ős húznia 
község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóságnál, 1905. márczius 22-én.

Dr. Schick, kir. albiró.
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K IS S
s z e r e n c s é je

NAGY!
Ki még eddig soha Szerencsekisérlctct 
nem telt az osztálysorsjátékban, vegyen 
egy szerencsesorsjegyet K I S S  

bankházában, mert

K I S S  szerencséje N A G Y !
Kinek még eddig az osztálysorsjátékban 
eredménye nem volt, tegyen kísérletet 

KISS bankházában, mert

szerencséje N A G Y !
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjáté
kokban nagyobb nyereményeket KISS 

bankházában.
A z  eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt m ár 

Háromszor a jutalmat
6 0 0 .0 0 0  koronát 1 ,8 0 0 .0 0 0  
és egy nagy nyereményt
4 0 0 .0 0 0  koronát 4 0 0  0 0 0

Összesen 4  sorsjegyre 2,200.000
kerenát t  vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük 
a legnagyobb budapesti hírlapokban a 
nálunk nyert sorsjegyek jegyzékét úgy, 
hogy mindenki meggyőződhetik, mi
szerint t. vevőinknek különösen kedvez 

a szerencse.
Kihúzott nyeremények ezennel kifizettetnek.

Kísérelje meg szerencséjét Kiss 
bankházában, mert

K I S S  szerencséje N A G Y !
A XVI. sorsjáték I-sö osztályának húzása 

f. é. május 25 és 26-án lesz. 
Az I. osztályú sorsjegyek árui:

Egy nyolcad I K SO f. I Egy fél . . . 6 K 
Egy negyed 3 „  — „  | Egy egész . . 12

Kiss Károly é3 Társa
a magyar kir. szab. osztály
sorsjáték föelárusitő-helye. 

Budapest. VII.. Erzsébet-körut 19. sz.

Ó r iá s i  s z e r e n c s e  T ö r ö k n é l !
Felülmulh&tian ii/ :i szi'ifiiose. mely bankházunknak kedvez. Itövid idő alatt 

19 miiiio koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyra- 
bocsült vevőinknek; egyedül a/, utóbbi 6 hónapban n 2 legnagyobb nyereményt é t  p ed ig : 
a 6 0 2 ,0 0 0  koronás nagy jutalmat a 98924 sz. sorsjegyre, 
a 4 0 0 ,0 0 0  koronás legnagyobb főnyereményt a 83451. sz. sorsjegyre, továbbá 
100.000, 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000, több 15.000, 10.000 koronás 
és ezeken kívül még sok egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, liogv a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 16. , ,  yy A f t A  sorsjegyre r  r  / y / v / \  pénznyere- 
magyar osztálysorsjátékban ■ ismét * meny jut
szJi™ millió 459 .000  korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

jVtindenki keresse nevét!
(melyet a. b. c. sorrendbtn megtalálhat).

M in d e n k i  k í s é r e l j e  m e g  s z e r e n c s é j é t  
a z o n  s z á m m a l ,  m e ly  n e v e  a v a g y  c s a 
lá d t a g j a in a k  n e v e  m e l l e t t  á l l .

AdámAdélAdolárAdolf
AtrostonAladárAlbertAlfrédÁkosAmália
Ambrus

AnnaAntalArankaArmáudArnoldÁrpád
ArthurAnrélAttilaBalázs
B álin t
BarnabásBélaBenedekBernátBertaBertalanBlankaBodofrBog-danBorbálaBoriska

88826
MISI835112719
519'121*1

2027':?l2il28886
5627.159145726IS82SS1

82156
83519277'663712126
269VIMoot.21m  n
56:’. in I.9I..9
HŰI82836
S ím
m:.2o

Cecilia Celestin Dániai Dávid Dénes
Domokos Dóra Dorotea Edith Ede
Elek Elemér Emil EmmaEndre »MIErnő 12431Ernesztin 2111!
Erwin 21007Éva 81*49Erzsébet 29636Eszter 56171Etel 5'»I63Fábián 72625
Félix 888 ;;Ferdinánd 83215 Ferenc 83VÍI
Flóra 279?Franciska 5612
Frida 1211Frigyes 21111Fttlöp 21(119Gábor 21263Gabriella 29541Gáspár 56511

5649
IBIM21145
2301S

GellertGereben
Gergely Géza Gizella Gusztáv György Győző Gyula Kedvűig 2963:*Helena 56525Hennette 59167Henrik 72633Hermann 82951Hermina 8B2I7Hilda 2799Hubert 6313
Hugó IS154H u m bért 21117Ibolyka 23077Iduska 21271Ignáe 29647Ilka 5655!Illés 6916'IlmaIlona

Jpo'y
IstvánIzabellaIzidorIvánJazabJanka

Kálmán Karolln Károly Katinka Kazmér Kelemen 
Klára Klotild Kornél Kornélia 
Kristóf Krisztina 21365 
Lajos 40186

13230
21152
23095
84688ltll'2565721910572615
8296983216287S7266
168632200223097
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Legnagyobb nyeremény esetleg I 0 0 0 , 0 0 0  korona.
Továbbit 1 jutalom (>00.000, 1 nyer. 400.000. 200.000, 2 á 100.000. 1 á 90.000, 2 á 80.000, 
1 á 70.000, 2 á 00.000, l á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 a 25.000, 8 á 20.000. 8 á 15.000, 

30 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

Vh eredeti sorsjegy írt —.75 vagyis 1.50 kor., Vi eredeti sorsjegy f r t  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 fenti eredeti szerencsesorsjegyekre 

kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 7-igf
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencscszúmok*gyorsan elfogynak.

BANKHÁZA BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.

Föarudánk osztálysorsjáték üzletei:
Központ: Terez-körut 46 a. I. fiók: Váczi-körut 4 a . II. fiók: Muzeum-körut IIá . III. fiók 

Erzsébet körút 54 a._________________________________

Benzinmotorok, Gőzcséplökészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági 
Gépek 5 “  z t r t X -  A Magyar Kir. Államvasutak Gépgyárának

vezérügynökségénél BUDAPEST, V., Váczi-körut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen fis bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtójáu, Muraszombatban.




