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Utszéli gyümölcsfáink.
Nemrégiben, a pompás, illatos tavaszi 

léget élvezendő, sétámban a battyánfalvi 
útra tértem. Örömmel szemléltem a dús 
aratással kecsegtető, hullámzó rozstáblákat 1 
s a gyönyörűen zöldellö búza- és löher- 
vetéseket. Kellemes hangulatomat csakhamar i 
dissonáns hang zavarta meg. Nem tudtam, 
szomorkodjam avagy bosszankodjam inkább. !

Földmivelésügyi miniszterünk a külföld 
dicséretes példája után indulva, szabály- j 
rendeletben kötelezi a gazdákat, hogy föld- j 
jciken az utak mellékeit gyümölcslákkal 
szegélyezzék s igy a hasznost a széppel 
egyesítsék.

Ámde mit látunk? A kötelezöleg el- j 
ültetett gyümölcsfák gondozását a jó Istenre, ' 
meg a — hernyókra bízzák. Pedig ha meg
gondoljuk, hogy a gyümölcsről elismert 
tény, hogy az nemcsak mint élvezeti cikk I 
számottevő, hanem mint egészséges és táp
láló élelmiszer népünknek nyáron át, sőt I 
alkalmas módon eltartva, télen is kenyér j 
megtakarítást jelentene s igy annak minél I 
fokozottabb mértékbeni termesztése a lét- 
fentartás egyik kiváló eszköze lehetne.

Természetes, addig mig csak egy-két 
fa hoz termést, nem a gazda szüretel, de 
ha már mindenütt lesz elegendő számban 
gyümölcsfa: megcsappanik a gyümölcs- 
tolvajok száma.

De eltekintve a dolog praktikus olda
lától, egy gazdának nem lehet nemesebb j  
szórakozása, mint u gyümölcsfák nevelése. 
A jó gazda úgy gondozza fajid, mint édes 
anya gyermekét. Öntözi, nyesi, óvja a fagy
tól, védi a kártékony állatoktól, megszaba
dítja a férgektől.

Egy kiváló pomológus mondja: Óva
kodjál az olyan gazdától, aki nem szereti 
a gyümölcsfát s viszont nem lehet rossz 
ember, ki a gyümölcsfát szeretettel gon
dozza, ápolja, neveli."

Ámde ilyen jólelkü gazda a mi vidé
künkön nem sok akad, ezt bizonyítják ut
széli fáink is, melyek oly szánalmas képet 
nyújtanak, hogy szégyelnünk kell magunkat 
stájer szomszédaink előtt, kik kevésbbé 
kedvező kiima és talajviszonyok mellett 
magasan fejlett gyümölcskultúrával bírnak.

A szívtelen embereknek hiába magya
rázzák szaktanárok a gyümölcstermelés elő
nyeit, legfeljebb azt jegyzik meg maguknak

az előadásból, hogy a gyümölcsfákkal bíbe
lődni kell, az gondozást, ápolást igényel, 
ők pedig nem vesződnek.

Ha látjuk lomb, levélnélküli, csupasz 
ágaikkal égnek meredő utszéli gyümölcs
fáinkat, mely nemcsak siralmas, de meg
botránkoztató látvány, lehetetlen fel nem 
hívnunk arra az érdekelt körök figyelmét s 
reméljük az illető szívtelen gazdák hanyag
sága s nemtörődömsége méltó elbánásban 
részesül. Próbálnák csak meg gazdáink 
nemcsak az utszéleken, hanem udvaruk, 
kertjükben s minden arra alkalmas terüle
ten gyümölcsfákat ültetni, azoknak növését, 
fejlődését figyelemmel kisérve: a lelki öröm
nek olyan mértékben lenne részük, mely 
mely már magában, de az anyagi haszon
tól eltekintve is, dúsan kárpótolná a gon
dozás, ápolás okozta fáradtságért. Egyik 
iskola tanítója nehány év óta szokásba vette, 
hogy a kiválóbb tanulók közt jutalmul gyü
mölcsfákat oszt ki. Biztos vagyok benne, 
hogy annak a lánykának, kinek tavaly már 
a maga ültette, gondozta fajain az első 
alma termett, hernyó sohasem pusztítja 
fáját. De nemcsak ö, hanem valamennyi 
úgy óvja, félti gyümölcsfáját, mint valami
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Böske.
— A .Muraszombat és Vidéke" eredeti tárcája. —

I.
Böske volt a család szemefénye, a család 

büszkessége, Arányi Andor és neje szül. Meczkey 
Anna egyetlen gyermeke.

Az öreg Arányi már nem volt olyan fiatal 
legény, mikor megnősült s nőül vette Meczkey 
István egy magyar nábob egyetlen leányát Annát. 
Egy külföldi fürdőn ismerkedett meg vele s az 
eddig csak férfi társaságot kedvelő szolgabiró csak
hamar fülig szerelmes lett a szép Meczkey leányba, 
aki viszonozta szerelmét s a szüleinek határozott 
ellenzése dacára férjhez ment az egyszerű szolga- 
bíróhoz s az eddig olyan nagy kényelemhez szo
kott gazdag úri leány készebb volt lemondani a 
gazdagságról, melyet szülei tőle az esetre — ha 
Arányihoz megy férjhez — megtagadtak.

Egyszerű polgári életet kezdett az uj pár s 
nem törődve az emberek véleményével, még szü
leik haragjával sem; boldogok voltak, egymást 
szerették s legnagyobb boldogságuk volt, ha egy

másnak bármiben a legkisebb örömöt is szerez
hettek.

Így tellek az évek s boldogságukat mi sem 
zavarta meg, — csak egyetlen vágyuk volt még, 
hogy csak az Isten egy kis gyermekkel áldaná 
meg szerelmüket. És Isten mintha meghallgatta 
volna kérésüket s nem sokára egy szép szökő 
fürtös aranyos leányka gögicsélése tette élénké 
még boldogabbá házukat.

Amikor ennek hírét vették az öreg Meczkeyék, 
nem bírták tovább haragjukat tartani s elhatá
rozták, hogy kibékülnek leányukkal és az akarat
lanul nyert vövel.

— Tudod István — szólt Moczkeyné az urá
hoz — mi is szerelemből nősültünk s látod egész 
öregségünkig hü voltunk egymáshoz s mikor leá
nyunk született, boldogak voltunk, hogy vagyonúnk
nak legalább lesz örököse s minden vágyunk az 
volt, hogy öt boldoggá tegyük.

— Igen édesem, de hát mikor ahhoz a sze
gény megyei bcamterhez ment s még hozzá nem 
is nemes ember fia. Ami családunkba eddig más, 
mint nemes vér nem keveredett s szegény apáin, 
ki oly büszke volt nemességére; unokája igy vissza 
élt nevével s nem törődött azzal, hogy c névnek 
mivel tartozik. De miután a megtörténtet meg 
nem történté — már úgy sem tehetjük s azon

kívül tudod, hogy nekik is gyermekük született, 
ki végtére is ami unokánk s ami vérünkből is való.

Végtére is az öregek elhatározták, hogy meg
hívják a fiatalokat s fátyolt vetnek a múltra s ki
békülnek.

Nem is ment nehezen a dolog, mert Arányiék 
készek voltak a meghívásukat elfogadni s azt azon
nal teljesíteni. A legszebb reményekkel indultak 
haza a szülei úri portájára, magukkal vivén leg
drágább kincsüket, a kis leánykájukat Bözsikét, 
kinek köszönhető az, hogy megérték azt az örömöt 
is, hogy szüleikkel szeretettel együtt éljenek.

Nehéz volna leírni azt az örömöt, elfogódást, 
mit a találkozás mindnyájuknak nyújtott. Elég az 
hozzá, hogy a béke szent volt s az eddig oly tar
tózkodó Meczkey vejével is igen szives és közlé
keny volt s mindannyiak szemefénye a legkisebb 
családtag a kis Bözsike volt.

Az öreg Meczkey aztán csakhamar széles
körű intézkedést tett családjában. Arányinak le 
kellett állásáról mondani s egy uradalmat adott 
neki, mint leánya hozományát. És a szolgabiró- 
ból lett földesur csakhamar olyan nagyszerűen 
tudta gazdaságát vezetni, hogy az uradalom 
eddigi jövedelmét megkétszerezte.

Így növekedett a vagyon évröl-évre s az 
öreg Meczkey mielőtt már lehunyta volna szemét,

A m ai sz á m u n k h o z  egy negyediv  m elléklet van  h o z z á  csato lva.
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kincset. Tudva, hogy újabban hazánkszcrte 
az iskolák már jó korán bele nevelik a 
gyermekekbe a gyümölcsfák szeretetőt s 
ápolását: vigasztalódunk, hogy a jövö nem
zedék a nemes gyümölcsfa nevelésével 
maga is nemesül.

Tekintetes Szerkesztő url
Becses lapjában már két Ízben is ol

vastam, hogy a tervbe vett uj jegyzöségek 
szervezése és felállítása nem megy min
denütt oly simán, mint azt tán az illetékes 
tényezők hitték volna. Sok a panasz itt is, 
ott is ! Tán nem egészen jogosulatlanul. 
Hogy az uj beosztással nem mindenütt a 
közérdeknek tettek szolgálatot, sőt néhol 
egyenesen annak rovására történt, arra csak 
egy eclatáns példát akarok felhozni.

A községek uj csoportosításában Pál- 
hegy a bodóhegyi jegyzöségtöl elszakittatott 
s a tervbe vett szentsebestyéni uj jegyző* 
séghez csatoltatott; dacára annak, hogy a 
pálhegyiek ez eljárás ellen egyhangúan til
takoztak, dacára annak, hogy e tény iga
zolására egyetlen egy elfogadható érvet 
sem lehet felhozni.

De lássuk már most az érveket, 
amelyek a mellett szólallak, hogy Pálhegyet 
nem helyes dolog a bodóhegyi körjegyző
ségtől elszakítani.

Pálhegy Bodóhegvhcz jóval közelebb 
van, mint Szt.-Sebestyénhez; Bodóhegyre 
jó és egyenes útja van, Szt.-Sebestyénre a 
hegyeken át alig járható rossz ut vezet. 
Ha kocsin akar valaki Pálhegyröl Szent- 
Sebestyénre menni, Bodóhegycn, Salamonon 
át nagy kerülőt kell tenni. Pálhcgyieknek 
tehát Bodóhegyen át kell majd Szt.-Sebes
tyénre járniok. Ily alapon Batthyányfalvát 
is nem a muraszombati, hanem a battyándi 
jegyzöséghez lehetett volna csatolni. Meny
nyivel több lesz majd a fuvarköltség; 
mennyivel több időt kell majd mulasztani. 
Avagy tán itt is az állam tériti meg e 
fuvarokat?

Pálhegynek Bodóhegyen van postája,

boldogan tért a más világra abban a megnyug
tató tudatban, bogy unokája a/, ekkor már szép 
hajadonná fejlődött. Bözsikénck annyi vagyona 
lesz, akár egy kisebb hercegségnek vagy fejede
lemnek.

Pedig nem sokáig kellett volna még élni, 
hogy c roppant vagyont egy hozzá értő ügyes 
kéz, mily könnyen tudja szélforgácsolni s ellé- 
kozolni.

Mintha csak családi betegség lenne, bogy a 
család leszármazó leánya mind messailencc házas
ságot köt.

Az aranyos Böskét, a család büszkességét, 
a legelőkelőbb urak tüntettek ki udvarlásukkal s 
őszintén szólva a Böskénck nem csak szép kül
seje s nagy hozománya csalogatta kérőket a házba, 
de amellett még szellemes lányka is volt. A szü
lei nem kímélték a pénzt s nevelésére nagy súlyt 
fektetlek s amellett ö maga is igen szorgalmas, 
tanulni vágyó, sokat olvasott leány volt.

Történt azonban, hogy egy alkalommal a 
környéken hangversenyt rendeztek, amelyre Ará
nyiék is elmentek. Itt ismerkedett meg a hangver
senyt követő tánc közben egy csinos jogász gye
rekkel.

Hélliy Kálmán volt a neve s pesti jogász
kodása alatt alaposan elsajátította ama tehetséget,
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iskolája, temploma, gyülekezete. Ha szüle
tés, ha temetés stb. fordul elő, feltéve, 
hogy az uj körjegyzők anyakönyvvezetök 
is lesznek, mennyivel több utat kell majd 
ezeknek a szegény embereknek megtenniük, 
mennyivel több időt kell majd mulasztaniok. 
Tán ezt is a közérdek kívánja igy? Vagy 
tán ezt is az állam tériti meg nekik?

Még több okot, több érvet is lehetne 
felhozni, de egyelőre legyen elég ennyi. 
Esetleg még rá kerül a sor a többire is.

Azt hiszem, hogy az uj beosztásnál 
mégis csak a köznép érdekére kellett volna 
tekintettel lenni s annak a helyzetén kellett 
volna segíteni vagy legalább is nem ron
tani. Az azonban korántsem közérdek, hogy 
midőn Szt-Sebcstyénnek segítenek, akkor 
Pálhegyet megnyomorítják. Pétertől elvesz
nek, hogy Pálnak adhassanak. Pedig egy 
kis jó akarattal a dolgot méltányosabban is 
lehetett volna megoldani. Mert hol van az 
megírva, hogy a Szt.-Sebestyén körjegyző
séghez 9, vagy nem tudom én hány köz
ségnek kell tartoznia? Tán megállhat az a 
körjegyzőség 8 községből is, ha a közérdek 
úgy kívánja.

A nép zúgolódik ily eljárás miatt s az 
intéző körökben, a hatóságban s általában 
az urakban csak ellenségét látja, a kik 
mind a nép elnyomására törnok. A panasz 
ez esetben tán nem is egészen jogosulat
lan. Azt mondják, a beosztás szervezésekor 
Szt.-Sebestyénre citáltak bennünket s ki
kérdeztek, akarunk-e a szentsebestyéni jegy
zöséghez csatlakozni s mikor előadtuk az 
érveket, okokat, amelyek a csatlakozás 
ellen szólnak, akkor az illetékesek azt 
mondták: ez mind igaz, elismerjük, hogy 
mind ez a valóságnak megfelel, de azért 
mégis oda lesznek csatolva. Vájjon helyes, 
jogos s méltó eljárás-e ez ? Hiszen ha nincs j 
beleszólásunk, ha érdekeinkre, panaszainkra 
tekintettel lenni nem akarnak, ha e téren 
egyáltalában tenni jogunk sincs: akkor 
egyszerűen csatoltak volna oda megkérde
zésünk nélkül s csak határozatot küldtek 
volna meg a községnek.

A panasz tehát jogosult, sajnos, hogy 
azt az illetékes tényezők azt figyelembe 
venni nem akarják. Úgy tudom, hogy az
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uj beosztás még nem lett ténynyé, ellene 
még mindig lehet felebbezni, még mindig 
lehet azon változtatni, segíteni. Vajha meg
győzné azokat, akiknek van módjuk, van 
hatalmuk a népen segíteni! Hiszem, hogy 
amig nem késő, segítenek is, — feltéve, 
hogy a nép jólétének barátai.

Ezek után maradok a tekintetes Szer
kesztő urnák kész szolgája

Bodóhegy, 1905. május 15.
Siftár Károly.

Gyüjtsünk.
\  muraszombati vasút és a róm. kath. 

templom építésének tervei körülbelül egy- 
idöből keltek s sajnos, mindkettővel még a 
kezdet kezdetén sem vagyunk.

Pedig írni eleget Írtak s beszéd is elég 
hangzott róluk.

E lapok egyik számában ismét meg- 
penditette valaki a húrt s talán nincs a 
muraszombati r. kath. egyház kötelékébe 
tartozó ember, kinek lelkében élénk vissz
hangot ne keltett volna cikkírónak kifeje
zett óhaja: építsünk Muraszombatban uj 
róm. kath. templomot. Valahányszor nagyobb 
ünnepek után az isteni gondviselés jóvol
tából épen kikerülő hívekből egy-egy társa
ság összeverődik, élénken tárgyalják a 
templom szűk voltát s az abból könnyen 
keletkezhető szerencsétlenségeket. Némelyek 
szélesebb körben, gyűléseken igyekeztek az 
építés, illetve a gyűjtés megkezdésének 
hangulatot kelteni. Sőt egyesek kész terve
ket, módozatokat is nyújtottak, melyeknek 
alapján az építés s a gyűjtés történnék. 
De a lelkes helyeslés után megint maradt 
minden a régiben.

Érthetetlen, hogy még a számban s 
anyagi erő tekintetében gyengébb ág. evan
gélikusok hangyaszorgalommal összegyűj
tött tőkéikből rövidesen megkezdhetik uj 
templomuk felépítését, addig a katholikusok 
egy századokkal előbb épült szűk, minden 
ízlést nélkülöző s áhítatot nem keltő tem
plomban életveszély között szoronganak. 
Hol itt a hiba? Tán evangélikus felebará-

melylycl fiatal leányokat hálóba lehet kerítem. Amel
lett olyan csinos és jó képű fiatal ember is volt, 
hogy szinte ellenállhallan volt a nőkre, kitűnő tán
cos, jó társalgó, szellemes öllei mindenkire halott 
s amellett a legudvariasabb gavallér.

Héthy jól számitolt, mikor a szép és gazdag 
Böskével foglalkozott s különös kitüntetéssel fő- 
képen ölel mulattatta úgy a táncban, mint a tár
saságban.

Böske szívesen vette a fiatal ember szellemes 
társaságát s rendkívül jól érezto magát vele s ezt 
Béthy elölt nem is titkolta, sőt már most az első 
ismeretség után annyira befészkelte magát Böske 
szivébe, hogy be kellett vallania, hogy ez a Réthy 
legkevésbé közönyös előtte.

Két évig nem látták egymást, bár mindkettő
jük égott a vágytól, hogy ismét találkozhassanak. 
Böske szülei előtt titkolta, hogy szerelmes és hogy 
mindjobban érzi, hogy sorsa c férfiúhoz kötötte s 
legfőbb vágya vele egyesülni.

Réthy sem felejtette a gazdag és szép Arányi 
lányt s most, hogy a szigorlatokat letette, ö is 
szabadabban mozgott s elhatározta, hogy Böskével, 
ha bármi módon is, de találkozni kell.

A véletlen kedvezett mindegyik vágyának be
teljesedésében. — Pesten, — hol Réthy állandóan 
lakott — ez évben épen nagy nemzeti ünnep volt, I

hová Arányiék is felmentek. A nemzeti színházban, 
hol ekkor díszelőadás volt: találkoztak. Ettől fogva 
aztán napról-napra találkoztak s igy szerelmük, 
mely eddig csak parázs volt szivükben, most lángra 
gyűlt s mi sem volt azt képes többé kioltani.

Böske szülei — a maguk szerelmére gondolva 
nem merlek a viszony ellen tiltakozni s azonkívül 
nekik úgyis volt elég vagyonuk, jövendőbeli vejük 
szegénysége nem számított.

II.
. . .  Az öreg Arányi ezután már nem sokáig 

élt s az egész vagyon a Réthy kezébe került. 
Azonban házasságuk, mely magtalan volt s meg 
az egyszerre oly dús gazdaggá lett Réthy teljesen 
az élvezeteknek s nagyúri passióknak élt. Ver
seny istállót tartott s azonkivül szenvedélyes kár
tyás lett. A pénz és vagyon, melylyel birt, a 
komoly munkához nem szokott s hozzá nem értő 
kezében mindig kisebbre olvadt, A tehermentes 
szép borói birtok nem soká majd leszakadt a be
táblázott követelésektől. — A lóversenyeken sem 
volt több szerencséje, legszebb verseny paripája, 
mely maga tizenkét ezer forintba került, egy aka
dály versenyben letörött. A kártyán hasonló 
sors érte s ő annál nagyobb szenvedéllyel vetotto 
magát a fővárosi zajos és kétcshirü mulatóiba.

Neje, az egykor oly gyönyörű nő, ma már
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taink hittmzgóbbak? Avagy tán egyházi 
célokra szívesebben áldoznak ?

Talán nem ! Az okot én abban kere
sem, hogy bár mindnyájan tudjuk, érezzük, 
hogy tennünk kellene valamit, szívesen is 
tennénk, csak lenne aki megkezdené. Egyi
ket szerénysége, másikat bátortalansága 
tartja vissza a kezdő lépéstől. De most, ha 
már újólag felszínre került az építés ügye: 
ne érjük be azzal, hogy cikkíró intenciójá
val mindenben egyetértve, a dolog felett 
napirendre térjünk, hanem kérjük fel tiszt, 
Szlepecz János muraszombati káplán urat, 
aki tudtunkkal már régen és sokat foglal
kozik a templomépitésének eszméjével, 
vegye kezébe az ügyet, kezdje meg a gyűj
tést. Nemcsak hiszem, de határozottan 
tudom, hogy népünk, kinek vallásossága 
közismert, a legnagyobb örömmel siet tehet
sége szerinti hozzájárulásával a templom 
építését, nem is olyan nagyon távol jövő
ben, megvalósítani.

Egy a sok közül.

H Í R E K .
—  Személyihir. Halász Ferenc kir. tanácsos 

tanfelügyelő, e hét folyamán járásunk iskoláit 
vizsgálta meg.

—  Egyházmegyei közgyűlés. A vasi községi 
ev. egyházmegye junius hó 14-én Körmenden 
tartja meg ez évi rendes közgyűlését

— Jegyzők fizetése. A belügyminiszter járá
sunk 11 kör és 5 rendszeresített segédjegyzője 
részére a napokban utalta ki január 1-éig vissza
menőleg a fizetéstöbbletet, ami 6566 korona 73 
fillért tesz ki.

—  Esküvő. Dr. Füredi Sándor volt mura
szombat járási, jelenleg fővárosi orvos szép és 
bájos Olga leányával junius hó 1-én tartja eskü
vőjét Fonyó Lajos m. kir. posta és távirda főtiszt 
Budapesten a dohányutcai izr. templomban.

—  A muraszombati körjegyző lemondásához. 
Lapunk múlt heti számában ,A járási számvevő 
vizsgálatai czim alatt megjelent közleményünket a 
lemondott körjegyző érdekében szükségesnek tartjuk 
helyesbíteni. A közlemény szövegezését nevezete
sen némelyek úgy értelmezték, hogy Skerlák 
József körjegyző a Kisszombat község vagyon
kezelésében észlelt szabálytalanságok következté
ben mondott le, mintha azokban része lett volna. 
Ezen téves és helytelen magyarázattal szemben

csak árnyéka volt a réginek. Férjének pazar élete 
s hűtlensége annyi szomorúságot és bánatot oko
zott a még mindig szerető nejének, hogy beteges 
és ideges lett. Édes anyja még szerencsés volt, 
mert Réthy teljes elzüllésének bekövetkezte előtt 
elhalt. Neki azonban ezt megkellett érni. Sokáig 
nem is váratott magára, mert egymásután licitál
ták el birtokaikat s mikor már minden hitel, 
melyből drága élvezeteit fedezte volna, kimerült, 
nem riadt vissza a váltóhamisítástól sem s neje 
nevét, — ki egyik birtokát saját nevén, minden 
eshetőségre számítva fentartotta — egy nagyobb 
összegű váltóra hamisította. Lejártkor azonban 
a váltót beváltani nem tudta s beperelték s hü 
neje, hogy férjét a börtöntől megmentse, elen
gedte utolsó nemesi birtokukat is árverezni.

III.
A fővárosi lapok a következő hirt közölték:

A ............ szállóban egy uriasan öltözött ember
az éjjel magát főbe lőtte s a megjeleut ügyeletes 
rendőri tisztviselők megállapították, hogy az illető 
Réthy István, az egykor oly nagy lábon élt dús
gazdag gavallér. Az esetről, mikor neje értesült, 
szivszélhüdés következtében azonnal meghalt.

—88.

ki kell jelentenünk, hogy ngy a vhsgálat edd^i 
adatai, mint közleményünk intenciója szerint 
neki a szabálytalanságok fenforgásában semmi 
része nincs s nem is lehel, lemondása agg kora 
s betegsége miatt történt, amelyek miatt az állá
sával járó sokoldalú és terhes tevékenységei nem 
képes kötelesség érzetének megfelolölcg kifejtem'. 
Skerlák József hosszú időn át lui sáfárja volt 
egyesek és a község ügyeinek s távozásával 
illő, hogy tisztelettel tekintsünk vissza érdemes 
múltjára.

— Emléksorok. A József Főherceg Szana
tórium Egyesület emlékkönyvébe közéletünk jelesei 
írtak nehány remek aksziomát, ezek közül egy- 
kettőt közlünk:

A szenvedés nyomában egy angyal jár a 
földön, mint az ég küldötte s gondos kézzel 
gyógyítja a balsors által vágóit sebet, felszáritja 
a fájdalom könnyűit és uj életre kelti a haldokló 
reményt. »

E jó angyal a szeretet s lakhelye érző, ; 
nemes szivek. Innét indul ki, végzi áldott mun
káját az emberiség boldogulására, az Isten , 
dicsőítésére. Minden jotékonycélu intézmény, a 
szerencsétlenek védelmére önzetlenül hozott min
den áldozat: egy-egy diadala a földieket ostromló 
nyomorúság felett.

Gyurátz Ferencz, ev. püspök, j

Ne ítéljetek és nem Ítéltettek; ne kárhoz
tassatok s nem kárhoztattatok; megbocsássatok, 
néktek is mcgbocsáttatik: adjatok s néktek is 
adatik 1

Kossuth Ferencz.
— Halálozás. Városunk közbecsü'ésben álló 

polgárának, Bittermann Tivadarnak hasonnevű fia 
25 éves korában f. hó 12 én Gyöngyösön meghalt.
A szent mise áldozat a megboldogultért f. hó 
23-án tartatik meg a helybeli róni. kath. templom
ban reggel fél nyolc órakor.

— Nyakszirtmerevedes Ez a borzasztó be
tegség járásunkat sem kímélte meg. Sávéi István 
vaslaki gazda János nevű 14 éves suszterinas, 
fia ragályos agyhárt yalob betegségben meghalt 
I. hó 16-án. A ragály további terjedésének meg- 
gátlására Posfay Pongrác főszolgabíró Geiger 
Vilmos járás orvossal u helyszínére kiszállt, ahol 
a legszigorúbb óvintézkedéseket rendelték el.

— Nagy varieté előadás a vakok javára.
A szombathelyi vakok intézetének javára egy 
nagyszabásu és látványos műsorból összeállított 
varieté előadás rendezését határozta cl Ernuszt 
Kelemen v. b. t. t. elnöklete alatt az egylet teg- j 
napi választmányi ülése. Az előadásokat a Szent 
István parkban felállított gyermekszinházban lolyó : 
hó 28-án fogják megtartani. A színháznak o célra 
leendő átengedése iránt Lajos bajor királyi her
cegnél a szükséges lépéseket megtelték. A varieté i 
előadást Nádasy József színigazgató teljes társu
lata és zenekara közreműködésével rendezik.
A varieté előadásokon kívül lesz tarka színpad, 
ös-Budavára stb. szórakoztató és mulattató 1 
produkció.

— Vörhcny. Amint értesülünk, a kanyaró 
betegség a szomszédos Barkócz, Korong és Hal
mos községekben is fellépett; előreláthatólag az j 
ottani iskolákat e miatt huzamosabb időre be
fogják zárni.

— Vizbefult. Május hó 10-én délelőtt a 
korongi molnárok a Mura egyik zátonyán egy női 
holttestet találtak. A rendörorvosi vizsgálat meg
állapította, hogy a vizbefult 30—35 év körüli 
lehetett és a munkás osztályhoz tartozott, mintegy 
10—15 napig lehetett a vizber.. Semmiféle tár
gyat nem találtuk nála, igy a személyazonosság 
kideríthető nem volt. A hatóság a vizbefult kiléte ; 
iránt megkereste a stájer hatóságokat, mert min
den valószínűség szerint u viz onnan sodorta le j 
a tetemet.

— Meglopott kocsis. Gróf Zsigmond domon
kosfai korcsmáros \ ida Zsigmond nevű kocsisa 
f. hó 15-én este fáradtan feküdt le az istállóban, 
hogy a nehéz napimunkát kipihenje, szorgalmas, 
takarékos ember volt s egy pár forintot össze is i 
gyűjtött már, am t mindég magánál hordott Meg- 
neszelte ezt Sánczu Mihály domonkosfai napszá
mos s a kérdéses éjjelen az istállóba osont és 
az alvó kocsis feje alatt levő kabátból 26 korona 
20 fillért kilopott. Reggel észre vette a lopást a 
kocsis, panaszára aztán a csendőrök kinyomozták 
a tolvajt.

— Tüzesetek. Május hó 7-én éjjel 1 órakor 
Kercsmár Péter úriszéki lakos lakóháza és gazda

sági épületei leégtek. Biztosítva volt. Május 
hó 4-én (1. e. 10 órakor Gycgyck Isván vas- 
korpádi lakos istó1 'ója kigyulaílt cs néhány perc 
alatt porrá égett. A kár részben megtéri’1. — 
Szombatfán Cscke Péter háza égett le f. hő 6-áu 
éjjel 11 órakor, biztosítva nem volt. — Ábrahám 
Adám szomorúéi lakos gazdasági épületei és esz
közei f. hó 14-én d. u. 1 órakor elégtek.

Tolvaj szerelmes. Gvergyék Anna vas- 
b'dcgkiiti cseléd apránként nehány koronát kupor- 
gatott össze, amit szeretője Kumisz Mihály dolog- 
keri'iö legény megtudott. Mirt hó 24-én fe'hasz- 
nü'ta a leány távoliétéi. belopozott a konyhába s 
ott a cseléd ládáját feltörte, annak megtakarított 
pénzét elemeltc. A meglopott leány haza térve, 
rá jött a lopásra, panaszára aztán a csendőrség 
elöá'htotta a tolvajt, akiben nagy bánatára szive 
szerelmesét ismerte fel. A pénznek azonban már 
helyett taláU a vőlegény, amit elárult a borgőz, 
air; a jeles férfit körül vette.

Lopás. Kökényesen történt a dolog, hol 
is történhetett volna másutt, az enyém-tiedről 
olyan fogalmak vannak azon környéken: ami az 
enyém, az az enyém, ami a tiéd, az is az enyém,
A gazdakör titkára évekkel ezelőtt Tó'kereszturon 
járt, hogy a rendezendő téli tanfolyam előkészítő 
munkáit megtegye, az egyik tanító azzal a kér
déssel forduU a titkárhoz, hogy mit is tanulnak a 
tanfolyamon, a titki*v egy csomó hasznos dolgot 
sorolt, fel, a tanító legyintett a kezével és elke
seredetten mondta : barátom ez mind igen szép, 
de jó pénzért se kaptok itt hallgatót, de ha 
lopn> tani ttok, zsúfolásig lesz a terem. Szomorú, 

j de igy van. Évek hosszú sora óta bíróságaink a 
| legtöbb dolgot e vidékről kapják Most is egy 
: nagyobb tolvajbandát tartóztatott le csendörsé- 

günk, hónapok óta rendszeresen lopták a barom- 
j fiakai, e hét folyamán 30 tyúkot emeltek cl a 

környékbeli falvakból, de nemcsak a ketrcczekböl,
I de még u zárt konyha vagy kamarából is ki- 
: csenték u csirkékét. A lopott aprómarhát Fartély 
j József urdombi tyukásznál értékesítették, ahol 
í azokat részben meg is találták. A jeles társaság 

CzifTer Ferencz, János, József, Anna és Csarni 
[ József kükényesi lakosokból állott.

—■ Török A és Társa Budapesten. Ha az 
osztálysorsjegyek különböző íöelárusitói között 
Körültekintünk, önkénytelenül a Török cég tűnik 
fel. Ugyanis ez a cég anaudóan azt hirdeti, hogy 
Magyarország legnagyobb föelárusitója. Ennélfogva 
indíttatva éreztük magunkat arra, hogy erről meg
győződjünk és teljes egészében bebizonyított tény, 
hogy ez a bankház valóban a legnagyobb osztály- 
sorsjáték üzlet és a legtöbb sorsjegyet forgalmazza. 
Ez nem is csuda, mert ritkán értett egy cég ah
hoz. hogy a játszó közönség kegyét és bizalmát 
oly nagy mértékben megnyerje, mint Török A. és 
Társa, A számtalan önkéntesen beküldött hála- 
nyilatkozatok e bankház reális és előzékeny üzlet
vezetéséről legjobban tanúskodnak és azcmkivi’i 
vevői igen nagy szerencsével játszanak Egyedül 
az utóbbi 7 hónapban e cég fizette !' a sok és 
nagy nyereményeken k'vül a két legnagyobb, 
600.000 cs 400.000 koronás főnyereményt vevői
nek. Ennélfogva készséggel ajánljuk mindenkinek 
Török A. és Társa bankházát, melynek i'öüzlete 
Teréz-körut 46.. fiókjai pedig: Váci-kör-ut 4., 
Muzcum-körut 11. és Erzsébct-körut 54. sz. alatt 
vannak. Terv szerint az I. osztály húzása már 
csütörtökön és pénteken, f. év május ho 25. és 
26-án lesz. Egész sorsjegy 12 korona, fél sors
jegy 6 korona, negyed sorsjegy 3 korona és egy 
nyolcad sorsjegy 1 korona 50 fillér. Aki tehát 
sorsjegyet akar vásárolni, rendelje meg bizalom- 
mal Török A. és l'ársa bankájában Budapesten,

Apró hirdetések.
Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kínál 

eladásra, jelentkezhetni az irodában.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

Gróf Batthyány Zsigmond horvátországi 
(Klenovniki) uradalmában kerestetik egy körerdész 
és három erdöör. — Ajánlatok: Gazdasági inté- 
zőség Csendlak, posta Vas-Ferenc.zfalva intézendök.

A gazdakör janisunk róna vidékén cgv minta 
gazdaságot óhajt felállítani. Azok. akik óz iránt 
érdeklődnek, jelentkezhetnek a gazdakör tit
kári hivatalában.
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K IS S
szerencséje

NAGY!
Ki még eddig soha szerencsekisérletet 
nem  tett 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

K I S S  szerencséje N A G Y  !
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjáté
kokban nagyobb nyereményeket K ISS 

bankházában.

Az 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
koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes hnzás 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 azonnal 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. m ájus 25  és 26-án lesz. 
Az I. osztályú sorsjegyek árai:

Egy nyolcad I K 50 f. I Egy fél . . . 6 K 
Egy negyed 3 „  — „  | Egy egész . . 12 „

Kiss Károly és Társa
a magyar kir. szab. osztály
sorsjáték főelárusitó-hclyc. 

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 !  j
—  -j |  _  i c az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt
*  |0 mj||ió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagy.;,
becsült vevőinknek; egyedül nz utóbbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt és pedig: 
a  6 0 2 ,0 0 0  koronás nagy jutalm at 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 kivül még sok egyéb nagy nyereményt.

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

A most kezdődő 16. 000 sorsjêVre 55 000 PénznY?re‘mény jutmagyar osztálysorsjátékban

14 millió 459 .00 0  korona hatalmas összeget 'sorsolnak ki.
szesen

Jllíinöenki keresse nevét!
(melyet a. b. c sorrendben 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 
l á d t a g j a i n a k  n e v e  m e l l e t t  á ll>
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SáriSaroltaSebestyén
Simon

TasdióTernsTPiborTihamér
TivadarTóbiásOrbán
ValériaVazul
VendslViktorViktóriaVillbáldVilma
Vilmos
Virgil
ZoltánZslgmondZsófia

2895 
7979 17763 

82019 2K.29 242'1' 40718 67716 
59575 8-97 1 
'5 .-22 83500 
2x98 8504 

18652 23-2T
(MM ti-"-:. 40 7-. 5 vl2M M809718304782 KIJ
2900861818655

924011(MM

Legnagyobb nyeremény esetleg I 0 0 0 , 0 0 0  korona.
Továbbá 1 jutalom 000.000, 1 uver. 400.000. 200.000, 2 á 100.000. 1 á 00.000, 2 á 80.000, 
1 ú 70.000, 2 á 1)0.000, 1 á 50.000, 40.000, 5 ú 80.000, 3 á 25.000, 8  á 20.000. 8 á 15.000, 

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

Vb eredeti sorsjegy írt .75 vagyis 1.50 kor., 1 n  eredeti sorsjegy f r t  1.50 vagyis 3.— kor. 
V* H ff ff 3 . -  „ 6 .—  „ V i „ „  6. „  12.—  „

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a/, összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 
Hivatalos tervezel díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szercncscsorsjegyekre 

kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 25-ig-
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen .szerencseszámok gyorsan elfogynak és mert az 
I. osztályú húzás már f. ■-. május hú 25-én és 26-án lesz.

f t e M  I i S  S ------
BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték üzletei:

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

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

vezérügynökségénél BUDAPEST, V, Váczi-körut 32

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.
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K é z im u n k a .
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá  
m indennemű díszm unkákat és dísz- 
kötéseket j  u t á n y o s á r b a n  készít 
Balkáíiliyi E. könyvkötészete.

Hölgyek figyelmébe!
Mühimzési tanfolyam eredeti Singer 

Central Bobbin gCpeken május hó elején 
M uraszom batban megkezdődött. A tan
folyamban részt venni szándékozók kéret
nek becses címüket levelező-lap utján velem 
tudatni.

Bakó Kálmán,
Muraszombat.

Eredeti S inger gépek nálam  m eg- j 
rendelhetők.

1860/urb. 1905. szám.

Hirdetmény.
A szombathelyi kir. törvényszék, mint űrbél i 

bíróság közzé teszi, hogy Malacsics János és tál- , 
sainak köreimére a benedeki 34. telekjkönyvben 
1—4 sor, 271, 2^3, 412 és 753. hrszáinok alatt ! 
felvett, a telekkönyv szerint Kancsócz község í 
tulajdonát, de tényleg a volt úrbéresek közös j 
tulajdonát alkotó erdőterület bírósági eljáráson 
kívül eszközölt tényleges felosztásának bírói j

jóváhagyása iránt az eljárást folyamatba tette, 
arra határnapul

1905. évi junius hó 20-ik napjának
délelőtt 11 óráját Benedek község házához ki
tűzte és az eljárás teljesítésére dr. Zundel Frigyes 
kir. törvényszéki bírót küldte ki ; a fenti határ
napra a fent említett közös erdőterületre nézve 
jogosultakat ezen hirdetmény utján oly hozzá
adással idézi, hogy az eljárás további folyamán 
személyenkénti idézés vagy értesítés elvárása 
nélkül érdekeik képviseléséröl gondoskodjanak."

Szombathelyen, a kir. törvényszék, mint 
úrbéri bíróságnál 1905. évi május hó 6-án.
Dr. Mannger, jegyző. Szabó, helyettes elnök.

[ i Y i a k ö n y v e k

magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róm. kath. és ág. ev. vallásuak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres-

kedö és könyvnyomdatulajdonos

Alsólendva és M uraszom bat.

I s z á k o s s á g  n in c s  tö b b é !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport. Kávé, tea, étel vagy 

szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt. A Cozapor oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség, testvér, avagy gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a következőket mesélte:
.Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és hála Isten, teljesen 

segített rajta Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Folytonos félelem 
aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga ekképen irányítsa 
és otthonát, gondterhes tűzhelyét ürömpalotává tudja varázsolni?

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal embert a jó 
útra és szerencséjéhez segitett és sok embernek életét számos évvel meghosszabbitotta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot dij és 
költségmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA 1NSTITUTE (Dep. 12f), 71, High Holbom, London, W.D., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelező-lapok 10 fillérre bérmentesitendök.)
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lapkihordó Tanulónak
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pápics János 
andorhegyi végrehajtatónak Titán Mátyás és l’ápics 
Katalin tótmoráci lakosok végrehajtást szenvedet
tek elleni 90 kor. töke követelés és járulékai és 
12 kor. 30 íiU. árverés kérvényezési költségek 
kielégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen 
kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság területén 
lévő, a tótmoráci 91. sz. tjkvben A f  1. sorsz. 
1799. hrsz. 110. házsz. birtokra egészben 479 
kor.-ban, a 89. sz. tjkvben A f  1. sorsz. 1796. 
hrsz. birtokra egészben 159. koronában meg
állapított kikiáltási árban az 1881. XL. t.-cz. 156. 
§-a értelmében az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1905. évi junius hó 5-ik napjának
délelőtt 10 órája Tótmorácz község házához kitü- 
zctett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10% 47 kor. 90 fillér, 
15 kor. 59 fill.

Árverezni szándékozók turtoznuk a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgállatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számi tolt 5°/0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hivata
los órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és j 
Tótmorácz község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság. mint tkkvi 
hatóságnál, 1905. márczius 23-án.

Dr. Schick, kir. albiró.

napilap darusításra azonnal felvétetik 
B a l k á n y i  E r n ő  papirkereskedésében 

Muraszom bat.

Tanító urak figyelmébe!
A közelgő iskolaévzárat alkalmából tisztelet
tel felhívom a t. tanító urak becses figyelmét 
általam finom ki
vitelben előállított 
B A L K Á N Y I  E R N Ő  M u raszo m b a t.

vizsgalapokra.

egy jó házból való fiú, ki Írni és olvasni 
jó tud, fizetéssel felvétetik

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
M u raszo m b at.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir

kereskedésében kapható.




