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Az 1878-ik óv tavaszán a napi parancsot 
kiadó tiszt azt olvasta, hogy holnap reggel S órára 
az összes oldalfegyverek az ezred fegyvermühe- 
lyóhe szállilandók.

Ezen lakonikusan rövid parancsból bizony 
semmit sem lehetett érteni, de azért a legénység 
mégis izgelt-mozgolt. mert a fegyvereknek ily 
gyors beszedéséből azok esetleges mcgszcmlélc- 
lésére és kicserélésére következtetni nem lehetett, 
de meg egyikük sem hallott még c fajta paran
csol ; hát bizony sejthető volt, hogy kiélesitik 
azokat és hogy nem manőver, hanem háború lesz.

Ez azonban egyelőre csak találgatás volt.
A tisztikar a lehelő legnagyobb titokban 

tartotta az ezred mozgósítását úgy a legénység 
mint a civilek elölt. Nem is tudta volna meg 
senkisem az utolsó percig, hogy voltakép mi van 
készülőben, ha nincs Kirncisz Jakab közlegény, 
ki egyszersmind szerelője volt a meglehetősen 
korán megözvegyült kantinosnénak. kit különben 
az egész kaszárnya legénysége Zsófi néninek 
szólított.

Felelős szerkesztő: Dr. VRatarits IVÁN.
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

Jó dolga is volt Kirncisznak az özvegy mel
let. Komisz menázsénak feléje som nézett, mert 
Zsófi néni ellátta mindennel. Az ezredben meg
történtekről épen úgy volt mindig tudomása, 
mint bármelyik tisztnek, mert kedvese mindent 
elmondott neki. Ekkor is, amint épen egy lud- 
combon vesződött a feneketlen pyomru baka, 
asszonyi természete addig nyugton nem hagyta, 
amig be nem számolt a tisztek egymás közötti 
beszédjéről, ami most az ezred mozgósításán 
kívül más nem is leheléit.

Kirncisznak sem kelletett több, másnap csupa 
dicsekvésből is elmondotta az altiszt uraknak, 
hogy ö már tudja a fegyverek beszedésének okát.

Lett erre kavarodás a kaszárnyában. Kan- 
tinosnénuk minden levélpapirosa elfogyott, mert 
bizony minden bakagyerek könyekkel áztatott 
levélben búcsúzott el szülőitől, kedvesétől.

Ebben is előnye volt Kirncisznak. Ugyanis 
szülői már korábban elhaltak és a tőlük örökség- 
képen kapott grcislereit pedig a katonasághoz 
való bevonulásakor eladta, igy hát veszíteni 
valója nem volt. Szeretője a kaszárnyában lakott, 
attól pedig el sem kellett búcsúznia, mert Zsófi 
néni, mint markolúnyos követi öt a háborúban 
mindenütt.

E szerint, mint akinek szénája rendjén van 
íitlymállollu és gyávának nevezte a szegény pa
raszt fiukat, kiknek bánatát nem is annyira a
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gyarok vagyunk stb. úgy elmulasztjuk az 
alkalmat magyar hazíiui érzelmünknek kül
sőleg is kifejezést adni és az egységes ma
gyar nemzet megalapításának nagy munká
jában ezáltal is részünket kivenni.

Nincs elfogadható érv arra, hogy ide
gen hangzású nevünket megtartsuk, annál 
kevésbbé, mert Magyarországon élve ma
gyar honpolgár csak magyar érzésű ember 
s ki büszke magyar voltára, az hazája ér
dekében kicsinyes előítéletek miatt nem fog 
visszariadni ily csekély áldozattól, hanem 
törekedni fog, hogy nem csak belsőleg, ha
nem külsőleg is tantijeiét adja hazája iránti 
ragaszkodásának és áldozat készségének.

A francziát, az angolt, a  németet, az 
olaszt vagy más ncmzetbcli embert már 
nevéről felismerhetjük, a magyart is ugyan 
ha magyaros nevű, de sajnos még igen 
sokan vannak olyan idegen hangzású ne- 
vüek, —  kik bár magyarok —  a  külföld 
előtt mindennek látszanak, csak magyarnak 
nem. Különösen szembetűnő ez a keres
kedő világban.

Az a  körülmény, hogy a magyar mü-

háborutól való félelem, mint inkább a/, okozta, 
hogy többé sohasem láthatják meg szeretettjeiket 
és még csak cl sem búcsúzhattak tőlük szemtól- 
szcinbc.

Elérkezett az indulási nap. Már kora reggel 
teljes felszereléssel és éles töltényekkel inegter- 
hclten állott az ezred a kaszárnya udvarán s 
midőn az ezredes élénk hangon bátorította a sok 
szomorú arcú fiút, hogy a királyért és hazáért 
sikra szállni a dicsőség és üdv útja, könnyektől 
fátyolozollá lett minden szem, kezdve az ezre
destől, le az utolsó közlegényig, csak Kirncisz 
Jakab nem engedett, mert igy akarta megmutatni, 
hogy ö a legbátrabb legénye az ezrednek.

A főutcán hemzsegett a város apraja-nagyja, 
hogy cl ne mulaszsza , Isten hozzád"-ot mondani 
a távozó ezrednek.

Az éljenzések és sajnálkozások közt vegyest 
ért ki az ezred az állomáshoz, hol egymásután 
pakolták fel a sok szép száll legényt, majd fütyült 
a gözmasina és le nem irható sirás, kendöiobog- 
latás közölt indult meg Bosznia felé sok anya 
büszkeségéi vivő vonat.

Még mindig Kirncisz volt a legény, a tré
fákból ki nem fogyott.

Ezen jó kedve azonban előnyére válla töb
binek is, mert lassankint átragadt a búslakodó le
gényekre ugyunnyira, hogy később már uóláztak is.

A névmagyarosítás.
A/ a nemes, szép, hazafias czél, me

lyet a „Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület" maga elé kitűzött egyike a vend- 
ségnek nem csak szívben és érzésben való 
niegmagyarositásn, hanem nevében is.

igen szép és nemes munkálkodás ez. 
Méltó, hogy minél számosabban csatlakoz
zunk e hazalias mozgalomhoz s ezt mind
nyájunknak édes kötelessége teljesíteni, an
nál is inkább, mert jól tudjuk, hogy egye
sületünk csakis akkor fejthet ki hasznos 
tevékenységet, ha abban a társadalom is 
támagatja. Különösen itt a határszéli lakos
ság anélkül is mintegy hatása alatt áll a 
gyakori érintkezés folytán a határszéli szláv 
és germán terjeszkedésnek. Az egyesület 
nehéz feladatának tudatában kétszeresen is 
reá van utalva mindnyájunk önzetlen támo
gatására.

A vidék iskolái örömmel tapasztaljuk, 
hogy kötelességüket a jövő nemzedékkel 
derekasan teljesítik, amennyiben teljes re
ményünk van, hogy e vidék lakossága

lestlel-lélekkel, s idővel nyelvében is teljesen 
magyar lesz.

Mindez igen szép és dicséretes ered
mény s elismerés illet mindenkit, ki e mun
kából részéi kiveszi, azonban mintegy koro- 
nája legyen mindennek a névmagyarosítás. 
Idegen hangzású nevünk különösen a kül
föld elölt tűnik fel sajnálatos és visszás 
színben. A politikusok mily nehéz harezot 
vívnak a magyar nyelvért s mi még csak 
azt sem mondhatjuk a külföldnek, hogy ilt 
e«Y egységes magyar nemzet él, mert azt 
vetik szemünkre, hogy „még nevünk sincs 
m agyar!“

Szakítanunk kell már egyszer azzal a 
hagyományos ferde felfogással, hogy ami
lyennek születtünk, maradjunk is olyannak! 
A nemzetnek czélja van : a nemzeti fejlő
dés. Azonban ne éljünk olyan felfogással, 
hogy amilyennek születtünk, vagy hogy az 
apánk ilyen vagy olyan nevet hagyott reánk 
azt erkölcsi kötelességünk is megőrizni még 
akkor is ha az idegen származású és hang
zású. Alikor mi mellünket verve fennen 
hirdetjük, hogy azért szívvel lélekkel ma
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velödésen kívül számban és egységben is 
erősödik: alig tűnik fel. pedig nekünk ma
gyaroknak, igenis nagy szükségünk van arra, 
hogy a külföld előtt megmutatlhassuk, 
hogy itt nem egy összekevert, különféle 
nemzetiségekből álló nép lakik, hanem egy 
erős, egy életképes egységes, dicső múlttal 
biró magyar nemzet él.

Lelkesítsen bennünket a hazatias szent 
érzet és kötelesség, legyünk ne csak szív
ben és lélekben magyarok, hanem legyünk 
azzá külsőleg is. Idegen hangzású nevünket 
cseréljük fel az oly szépen csengő, magya
ros névvel a haza a jövő nemzedék érde
kében s mindnyájunk örömére, mert: 

„Áldjon, vagy verjen sors keze,
Itt élned s halnod kell!8

ss.

Kisgazdaságok berendezése.
II,

Kisgazdáink mindenek elölt a nagy 
taggal kell végeznie, hogy a küszöbön levő 
őszi vetéseket, bár ha későn is még eszkö
zölhesse. Legczélszerübben jár cl a gazda, 
ha legelőször a régi utat kellő munkákkal 
az eke befogadására előkészíti, majd ennek 
végeztével, tekintse körül a birtokot, hogy 
nem maradt-e talán régi határkő és eövek, 
ha igen akkor azokat gondosan szedegesse 
ki, nehogy bennmaradva szántás alkalmával 
az ekében kárt tegyenek, Midőn ezekkel 
már rendbe jött állapítson meg egy vetés
forgót, a melylyel az egész területet úgy 
kihasználja, hogy ott egy talpalattnyi terület 
sem maradjon anélkül.

Czélszerü beosztást tehet ez esetben a 
gazda, ha nagy tábláját 0 egyenlő részre 
osztja be s egy alkalmas utat hasit ki ma
gának, hogy azon minden táblájához hozzá 
férhessen; elegendő ha a táblák között egy 
4 méteres utat hagy, vagy még helyesebb 
ha szomszédjával jó egyetértésben lévén

Bihácz felé gyalogolt az ezred. A levegőben 
sivitottak a darázs módjára repülő ágyú golyók, 
melyek pusztítottak embert, állatot ott, hol szét
robbantak. Már a gyalogság is megkezdette az 
operációra kész formációt felvenni, midőn Fir- 
ncisznak egyszerre inába szállott a bátorsága és 
a kezdetleges zür-zavarban valamikép hátra
maradt, majd az előre megbeszéltek szerint a 
márkotányos kocsiban kényelmesen elhelyezkedve, 
először jól evett és ivott, azután pedig Zsófi 
néninek ölében álmodozott a csata kimeneteléről.

Az ezred megtizedelten vonult az nap vissza 
és természetesen valamennyi között Firneisz volt 
a legnagyobb hangú, ki a visszavonulás alkalmá
val észrevétlenül ismét csapatához csatlakozott.

Sikerült ez igy neki kétszcr-hároinszor, azon
ban egy alkalommal az ellenség elvágta az ezred 
élelmiszerét szállító kocsikat a markotányosokkal 
egyetemben.

Firneiszt keresték ezredében nyakra-főre, de 
bizony nem találták meg sem sebesültek, sem 
élők, sem holtak közölt.

Firneisz helyzete nagyon kritikus volt. Abba 
még csak bele nyugodott volna, hogy fogságban 
van, hanem rendkívül kínozta az a gondolat, hogy 
most már nem lesz többé ludeomb, hanem kop
lalás, hogy nem Zsófi néninek puha keblén, 
hanem a börtön piszkos és kemény padjain fogja 
kipihenni fáradalmait, nem édes és behízelgő

közösen készítenek egy utal a két tag kö
zött, ebben az esetben elegendő 0 méteres 
ut, 3 méter az egyik, 3 méter a másik 
birtokból vétetvén el.

Ezek után mint már fentebb is emlí
tettem, egy minden tekintetben helyes 
vetésforgó felállítása lesz szükséges. A vetés
forgóba csakis azokat a növényeket vegye 
fel, melyek talaj, éghajlati viszonyaival 
egyezve, biztos piaczárut képeznek.

Ajánlhatom kisgazdáink részére a kö
vetkező vetésforgót: Tengeri (trágyázva), 
Árpa (lóherével), Lóhere, Búza, Zabosbük
köny (trágyázva). Rozs v. Búza.

Ha ezen vetésforgót betartja a kisgazda, 
ngy az őszi és tavaszi időszakban munka 
torlódás nem fog lenni, s kellő megmunká
lásban részesítheti szántóját, a felvett nö
vények után biztos és állandóbb termésre 
számíthat. Meg kell még emlékeznem arról, 
hogy mit tegyen a kisgazda a fenn maradt 
1200 négyzetöl területtel, ezt nem hagyja 
ugy-e parlagon ? Nem bizony, hanem átvál
toztatja luezernássá.

Mikor igy már az elöleges munkákat 
elvégezte, s az őszi vetéssel is készen van, 
nem teszi ám össze a kezét s az édes 
semmittevésnek nem adja át magát, hanem 
hozzálát a határvonalak megjelöléséhez. 
Kérdezhetné valaki szives olvasóim közül, 
hogy ezt hogy s mimódon eszközölje? 
Erre feleletül azt adhatom, hogy fáradjon 
el a községházához, s nézze meg az erre 
vonatkozó szabályrendeletet, ahoz alkalmaz
kodjék, kiválasztva azt ami czéljainak in
kább megfelel. Kijelölheti határait árkokkal 
s a sánezhátát beültetheti akáczcsemetével 
azonban ha ehez nem juthatna, vagy csak 
költséges utón, úgy azt ajánlom, hogy 
gyűjtsön akáczmagot s a vetési maga esz
közölje. Az akácz igen gyorsan fejlődő fa, 
jó tüzelő és szerszámfát szolgáltat. Igen 
ajánlható még azon czélból is, hogy tövi
sénél fogva nehezen hozzáférhető élőké il
lést alkot. Gyümölcsfával is bekerítheti bir
tokát s szegélyezheti útjait a gazda, ez még 
mellékesen jövedelmet is ad. kellemessé te
szi a déli pihenőt, télen pedig, mikor vastag

hangokra, hanem a durva bosnyákok oldalbalöké- I 
sere fog ébredni és elaludni.

Ezek azonban még mind clvisclhctök volna- j 
nak, hu még egy nagy dolog nem bántotta volna 
vitéz katonánkat.

Nagyon jól tudta ugyanis, hogy az ezrednek j 
feltétlenül tudomására esik turpissága a foglyok j 
kicserélése után, már pedig ezzel nem esak a gyá- | 
vaság és szégyen bélyege lesz homlokáia nyomva, j  
hanem mint minden katona szökevénynek fejébe 
fog kerülni.

Minden gyávasága mellett eszét nem vesz
tette el, mert pillanatnyi idejét most nem arra 
használta fel, hogy érzékeny búcsút vegyen Zsófi 
nénitől, hanem egy közelében fekvő márkotányos 
kést ragadott és ezzel meglehetős mély sebet 
ejtett ballábán.

hz is sikerült neki annyiban, hogy most már 
a gyávasággal való gyanúsítás messze állott tőle. 
mert mindenki annak tudhatja majd be, hogy 
mint nehéz sebesült került az ellenség kezébe.

Okkupácio a magyar ezredek győzelmével 
nyervén befejezést, hazafelé indultak a hős fiuk, 
kik már alig várták, hogy ismét a kaszárnyába 
érjenek, onnan pedig az aggódó szülőkhöz, el
mondani nekik a háború élményeit.

Firneiszt is szállították haza felé, de biz ö 
nagyon bánatos volt.

hótakaró borítja a földet s „befújta az 
utat a hó8 a táblák széleit s az utal meg
mutatják s nem jár „czéltalanul a fakó“. 
Nagyon helyesen járnak el gazdatársaiin, ha 
a szomszéddal jól megférve közösen hajt
ják ezt végre.

A berendezés körül egy lépéssel tovább 
menve megemlítem azt is, hogy az esetben 
ha e nagy tag a községtől távol esne, úgy 
ha mindjárt az első évben nem is, de ké
sőbb okvetlen szükséges lesz egy kis haj
lék építése is. Nem mondom ezt azért, 
hogy kisgazdánk oda hagyja ősi fészkét, s 
egészen ide költözzék, hanem, hogy szor
gosai)!) munkák alkalmával ne kelljen az 
ide-oda járással sok időt pazarolni, mi na
gyon természetes, hogy végzendő munká
jára hátránynyal jár. Hogy milyen hajlékot 
építsen a kisgazda? erre a kérdésre vonat
kozólag annyit mondhatok, hogy csakis 
akkora legyen az a hajlék, hogy úgy a 
gazdának mint állatainak kellő védelmet 
nyújtson.

A növénytermelési ág beállítása körül 
meg kell emlékeznem arról is, hogy mi 
módra ossza be kisgazdánk s milyen növé
nyeket termeljen a hegyes oldalra nyeri 
földjén, szóval arról, miként tegye azt jövö- 
dclmezövé.

(Folyt köv.)

Szenteh Dezső
i>a/.d. szaktanár.

H Í R E K .

Gyilkosság a határon.
A vashidegkuli csendörőrsrc kedden 

éjjel jelentés érkezeit, hogy a birószéki 
korcsmárost, Yüjecz Mátyást meggyilkolták. 
Az örsparancsnok rögtön egy járőrt vezé
nyelt ki, akik azonnal nyomozáshoz foglak. 
Tudósilónk az esetről a következőképen 
számol be:

Veöröss Kálmán pénzügyőr a vashideg- 
kuti pénzügyőri szakaszhoz van beosztva, 
a mely szakasz a birószéki halárkircndcll-

Ugyanis, midőn önön magát incgscbcsilelte, 
gyorsaságában nem vette észre a kés liszlátalan- 
ságát és ennek következtében annyira elmérgese
dett a sebe, hogy az orvosok bal lábának ampu
tálását határozták el.

A csapat kórház mellett danolva haladtak el 
a szabadságos legények, vitéz katonánk pedig 
vonaglolt szalmazsákján a gyávaság okozta sebé
vel. Egyrészt irigyelte társainak jó kedvét, más
részt pedig Zsófijára gondolt, kiről clfogalása óta 
semmit sem hallott.

Firncisznak tehát nem maradt cl a bünliö- 
désc, mert 3 hónap múlva felgyógyulása után 
falábbal kopogott be a kaszárnya udvarára, hol 
abban a pillanatban, amint a Zsófi nénivel talál
kozott, elfelejtkezett lábáról, nem érezte többe 
lelkiismcreténck furdalását, hanem ölébe borult, 
négy hét alatt pedig már mint boldog házaspár 
élték napjaikul.

A falábú kantinos még manapság is él. 
Büszkén hordja mellén a hadi érmet, de még 
büszkébben beszél a kaszárnya legénységének a 
boszniai okkupációról, kiemelve saját vitézségéi, 
hősiességének legerősebb bizonyítékául pedig fa
lábát mutogatja, buzdítván őket a haza és király 
iránti szerétéire és áldozatkészségre.



szolgálatát is ellátja. A vasliidegkuti 
szemlés/. Veörösst a napokban mivel az 
az ottani iiagyvemléglölieii botrányt csinált, 
fegyelmi büntetéssel snjlotta, a mi Veörösst
eHieseritette,

Hétfőn Veöröss Hirószékre ment szol
gálatim, kedden délután a Stiván féle bíró- 
széki korcsmában borozgatott, fél (i óra 
tájban az örszobába ment, a honnan hivatali 
elöljárója szolgálatra vezényelte. Veöröss 
mámoros volt már ekkor is, este 8 óra 
tájban bement Yiijecz Mátyás birószéki 
korcsmároshoz a hol a pénzügyőrök szok
tak étkezni, vacsorát kért, de mivel ez nem 
volt készen, az ott horozgalő stájerek közé 
ült és velük együtt mulatott, később felkelt 
és a szobában fel és alá járkált, közben a 
konyhába is kiment a honnan a korcsmáros 
kiparancsolta. Mig Veöröss a konyhába volt, 
addig a szobában mulató stájerek a pénz
ügyőr fegyverével katonásdit játszottak, a 
mikor is észrevették, hogy a fegyver töltve 
van. Veöröss eközben összepörölt a korcs- 
marossal, aki a pénzügyőr szuronyát kirán
totta és kidobta az udvarra, Veöröss erre 
dühbe jött, magához véve fegyverét kitán- 
lorgolt a korcsmából és a házhoz nem 
messze fekvő hídhoz ment a hol a főidre 
lefeküdt.

KtfY rövid fél óra múlva vissza ment 
a korcsmába, hol egy félliter bort kért. A 
korcsmáros felesége észrevette, hogy a fegy
ver kakasa fel van huzva és ezt közölte is 
férjével, ezen ismét összevesztek, a mikor 
is Vüjecz lerántotta a pénzügyőrről a szu
rony hüvelyét. A jelenlevők a veszekedöket 
elválasztották egymástól, a kik kibékültek 
és együtt mulattak tovább.

Vüjecz később kiment az udvarra, a 
hová Veöröss is követte, egy leány a ki a 
korcsma udvarára jött vizet inni, látta, hogy 
a két ember a folyosón összeveszett és du
lakodott. A birkózás hevében Veöröss térd
re esett mit felhasználni akarván Vüjecz a 
szobába akart menekülni, de alig tett egy
két lépést a pénzügyőr kezében eldördült a 
legyver és Vüjecz szivén találva egy jajszó 
nélkül hányát cselt. A lövésre kirohantak 
az ivóból és Kosár Mátyás dedenici lakos 
a pénzügyőrt lefegyverezte, aki újból meg
akarta tölteni fegyverét, elvette tőle a töl
tényeket. A birkózás közben a fegyver tusát 
el is törték.

Mig a többiek a korcsmáros élesztő
séhez fogtak ez alatt Veöröss kiugrott a 
folyosóról és az örszobába ment ahol meg
mondta, hogy a korcsmárost lelőtte, aztán 
sapka és kard hátrahagyásával Vashidegkutra 
ment a hol a szakaszon ismét jelentkezett, 
az odahaza levő három pénzügyőr egy szo
bába zárta be Veörösst és itt is tartóztatta 
le másnap reggel Hunyadi Sándor járási 
csendörörmcsler a gyilkos pénzügyőrt.

Korán reggel jelentést tettek a borzal
mas gyilkosságról a muraszombati kir. járás
bíróságnak, a honnan a vizsgálat megejlé
sére Herkely Kálmán kir. albiró Novák 
Alajos jegyzőkönyvvezető, dr. Geiger Vilmos 
járásorvos és dr. Wappenstein Henrik felsö- 
lendvai körorvos mentek ki A boncolás ki- 
deritte, hogy a golyó a szerencsétlen korcs
márost hátulról találta, a gerincz oszlopon, 
szivén keresztül a mellén jött ki és azon
nali halált okozott. A letartóztatott gyilkos 
részegségével védekezett és hogy a fegyver 
vélellenségböl sült el.

Veöröss Kálmán e Iragoedia okozója 
26 éves vézna ember, Sárvár mellett egy 
községi volt tanító fia, nyolez osztályt vég-

MURASZOMBAT, 1905.

zcll, köiiyclmji mulatni szerelő liutal ember 
most kél éve kerüli u pénzügyőrséghez, a 
liol veszekedő természete miatt már l.djli 
ízben kellemetlensége volt felettes hálósá
éival. Nem érdektelen, hogy Veöröss ép 
elfoglalása napján kapoll így táviratot a
...... érlesilik. hogy egyik'rokona „tan
io.ouo koronát örökölt. A vizsgálat befe

jezte után Veörösst beszállították a mura
szombati járáshiróság logliázá ha.

A szerencsétlenségen srgilmi már nem 
lehet. A jövőben azonban hasonlít szeren
csétlenséget megakadályozni a hatóság kö
telessége. És ill felmerül öukényleleniil az 
a kérdés: mire való a pénzügyőröknek 
puskával való felfegyverezése? Ha a szom
széd Ausztriában elhalják végezni a pénz
ügyőrök kötelességüket lőfegyver nélkül, úgy 
bizonyára elvégezhetnék nálunk is. Ha a 
rendőrök sokkal életveszélyesebh hivatásuk
nak puska nélkül meg tudnak felelni, miért 
nem tudnának ennek megfelelni a íiuánczok? 
Hisz a pénzügyőri pályára sokszor éretlen 
gyeik öcz embereket is felvesznek kiknek a 
fegyver használathoz kellő érettségük sincs, 
minek ilyenek által a békés polgárokat örö
kös rettegésben tartani?

Van ezenkívül kérdésünk Veöröss Kál
mán feljebbvalóihoz is. Hiztos tudomásunk 
van róla, hogy e züllött alak már eddig is 
többeket lelövéssel fenyegetett mámoros ál
lapotában amelyből ritkán józanodon ki 

igy Vogler György hidegkúti korcsmáros 
lelüvését csak nagy nehezen tudták meg
akadályozni.

Miért nem tiltották el tehát már előbb 
a fegyverviseléstől e közveszélyes alakot? 
Vagy miért nem csapták el állásából, ami
kor látták, hogy józan eszét a sok ital el
vette ? Vagy talán minderről nem volt tu
domásuk? De akkor minő lehel olt az 
ellenőrzés?

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE'

Személyi hír. Gróf Batthyány Zsigmond 
járásunk országgyűlési képviselője f. hó 13 án 

i Budapestre utazott az országgyűlés megnyitására. 
I — Dr. Skrilecz Mihály kör- és korházi orvos f. hó 

14-én a hadgyakorlatokról vissza érkezett és 
ismét rendel.

Katonai áthelyezés. Török Gyula századost 
; a lilí-ik népfelkelő járás nyilvántartó tisztjét Kör

mendről Székesfehérvárra helyezlek ál, helyébe 
| Mály Pál százados jön Budapestről.

Vármegyei közgyűlés. Vasvármegye tör
vényhatósági bizottsága f. é. szeptember hó 18-án 
délelölt tartja a vármegyeház dísztermében évne
gyedig rendes közgyűlését. A bennünket érdeklő 
ügyek a következők a melyek ez alkalommal 
tárgyaltainak: A muraszombati tanítói kör kérvé
nye az árvaházi alapszabályok módosítása tárgyá
ban. Körmend nagyközség határozata vasútépítés 
segélyezése tárgyában. Ürfalu község kocsmaliá- 
zánnk bél beadása. Zsidahegy község ingatlan 
vétele Muraszombat község határozata a vasul
segélyre ....gszuvazott összegnek kölesünképon
fedezése tárgyában. Szenlsebeslyén és Nomesd 
községek vadászterületének bérbeadási ügye. Köz
érdekű ügyek; Btliigyminisleri leirat a korlátolt 
ilalkimérési üzleteknek ti középületektől való távol
sága iráni alkotott vármegyei szabályrendelet 
újból való átdolgozása tárgyában. A körjegyzők 
és segedjegyzök illetményeinek kiegészítésére vo
natkozó 1005 évi fökimulalas megállapítása.

— Eltűnt segédjegyzö. Péchy Klek márton- 
hclyi segédjegyzö, ki mimlezideig úgy főnökének, 
mint az egész körjegyzőségnek szerelőiét s bizal
mát hírül, csütörtökön reggel hirtelen ellőni. A
liutal ember a hajnali órákban egy kicsit ma.... -
rosan haza jőve, ledőlt az ágyára egy pár pilla
natra, majd felkelve a fékeié ruháját magára öltve 
a teli kabáttal együtt az ablakon kiugorva eltávo
zott « azóta se jött többé vissza.

Házi fenyíték. Uánfi Miklós pálmafai 
gazda beküldte 30 éves István nevű fiát Hegedébe,

hogy egy tehenet adjon el. A fiatal gazda el is 
a.lla a tehenet jó áron, de annak árából vagy 3) 
forintot elköltött az áldomás ivásnál. Este felé 
került haza és a mint az apja a hiányra rá jött 
nem tudott a pénzzel elszámolni. Az öreg Bánli 
a kezében levő ostor boldogabb végével úgy 
lejbe vágta a fiát, hogy az véresen rogyott össze. 
Másnap a fin orvosi látleletet veti ki és az atvjál 
bántalmazásért feljelentette.

— Örült asszony. Szombaton kora reggel 
egy örült asszonynak óriási lármája verte fel 
Mártonbólv község csendjét. Az örült asszony 
\ akav N.-né Halmosról való. ki tudomásunk szo- 
rinl már régóta nagy elme zavarban szenved, 
gyogyitlatva is volt több Ízben de sikertelenül. 
Az őrültség a mai napon a leg.iagyobborüvel tört 
ki rajta úgy, hogy a nyilvános helyen való meg
jelenése vei a közerkölcsiséget teljesen megbotrán
koztató magaviseletét tanúsít.

Mint minden évben, úgy az ideit í- nagy- 
értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői kőiében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek- cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Kz az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja miihii és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább 1 s évet befizetett és egy to
vábbi leiévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. -  Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ut 27.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : negyed
évre postán való szétküldéssel, két korona busz 
fillér. Előfizetni Icgczélszorübbeii a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatalába Budapesten, Vili. Bükk Szilárd 
ulcza 4. számú házában vau.

SZEPTEMBER 17.

Olvasóink figyelmébe. Tisztelt olvasóink 
lapunk mai számához mellékelve veszik Singer Co. 
varrógépgyár részvénytársaság (Szombathely, Er
zsébet királyné-ut 11. sz.) .Mühimzés“ cimü kör
levelet, melyet szives figyelmükbe ajánlunk.

t.

Apró hirdetések.

A muraszombatjárási gazdakör mülrágya- 
raklárl tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-sulak métermázsáját 
S korona 00 fillérért adja, a szuperfoszfátol öt) 
kilogrammos zsákokban 4 korona öü filléren; a 
tói keresztúri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén 8 korona (10 fillér; Vashideg- 
kuton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

Marhasó kapható kilónként 13 filléréri, rigai 
inmag kilónkéit 44 fillérért Kardos József muru- 
Bombati

Koreán egy igen jó karban levő, 32 hold 
szánlólőldImi és 20 hold rétből álló birtok, mely
hez szép gyümölcsös is tartozik, 4 szobás lakó
házzal és melléképületekkel együtt bérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítás Tótkereszturott Berke Lajos
nál nyelhető.

Gazdakörünk 2 Kühnc-féle sorvetögépel kínul 
eladásra, jelentkezhetni az iroda oau.
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2951/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mura- 
szombati Takarékpénztár végrehajtatónak Küliár 
István halinosföi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 2000 kor. töke és járulékai, valamint 32 
kor. 30 fillér árverés kérvényezési költségek ki
elégítése iránti végrehajtási ügyében az ezen 
kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság területén 
levő, a halmosfői 302. sz. Ijkvbcni A t 1. sorsz. 
44/a hrsz. 10. házsz. ingatlanra 883 koronában, 
a f  2. sor 349/b hrsz. ingatlanra 245 koroná
ban, a f  3. sor 411/b hrsz. ingatlanra 424 koro
nában és f  4. sorsz. 411/d hrsz. ingatlanra 383 
koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1905. évi szeptember hó 26. napjának 
d. e. 10 órája Halmosfö község házához ki- 
tüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is cl
adatni fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10"Va 88 kor. 30 fill., 
24 kor. 50 fill, 42 kor. 40 fill. és 38 kor. 30 fillér.

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

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

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

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál, 1905. évi július 4.

Dr. Schick, kir. albiró.

2952/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Muraszombati 
Takarékpénztár végrehajtatónak Kliszár Sándor és 
Fartély Francziska musznyai lakosok végrehajtást 
szenvedett elleni 220 kor. töke követelés és járu
lékai, valamint 18 kor. 30 fillér árverés kérvénye
zési költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyé
ben az ezen kir. járásbíróság, mint tkkvi ható
ság területén lévő, a musznyai 28. sz. tjkvben 
A f  1. sorsz. 144 hrsz. ingatlannak V* részére 
5G7 koronában, a f  2. sorsz. 107, hrsz. ingatlan
nak */4 részére 141 koronában, a f  3. sorsz. 168. 
hrsz. ingatlannak */* részére 287 koronában és a 
f  4. sorsz. 172. hrsz. ingatlannak */* részére 02 
koronában, továbbá a völgycsi 78. sz. tjkvbeni 
A 1. 1—2. sorsz. 188, 130/b hrsz. birtokra 174 
koronában megállapított kikiáltási árban az árverés 
elrendeltetik s arra határnapul

1905. évi október hó 6-ik napjának 
délelőtt 10 órája Völgyes község házához és 
ugyanaz nap d. u. 2 órakor Musznya község 
házához kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon 
a fenti ingatlanok esetleg a kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10"/o 50 kor. 70 fillér, 
14 kor. 10 fill., 28 kor. 70 fill., 6 kor. 20 fill., 
17 kor. 40 fillér.

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

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hivata
los órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és 
Völgyes és Musznya község házánál meg
tekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság. mint tkkvi 
hatóságnál, 1905. julius 4.

Dr. Schick, kir. albiró.

S ZŐ LÖ V E S S ZÖ .
A világhírű „DELAWÁRE" vessző 

ad ja  a legjobb bortl 
Oltani, permetezni nem kell I 

A szőlészet kincse!
A p h y lo x e rán ak  ellent áll I 

Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk 
bárkinek.

Szölöoltványok mérsékelt áron kaphatók! 
Nagymennyiségű sima és gyökeres 

ÜELAWÁHE vessző eladás.

Cziin:

Szigyártó és T akáts
szölötelep tulajdonosok.

Telep: Alsó-Segesd.
Központi iroda: Felső-Segesd. 

Somogymegye.

3223/1905. tkv. sz.

Póthirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint a muraszombati 
takarékpénztár végrehajtatónak Kühár István hal- 
mosföi lakos végrehajtást szenvedett elleni 2000 
korona és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
2951/1905. sz. a. kibocsátott árverési hirdetmény
ben a halmosföi 302. sz. tjkvbeni A f  1. sor. 44/a 
hrsz. 10. házsz. ingatlanra 883 koronában, a f  2. 
sor 349/b hrsz. ingatlanra 245 korona, a f  3. sor 
411/b hrsz. ingatlanra 424 korona és a t 4. sor 
411/d hrsz. ingatlanra 383 korona kikiáltási árban 
Halmosfö községbe a község házához

1905. évi szeptember hó 26. napjának 
délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. 
t.-cz. 107. §-a alapján a Szentgotthárdi Takarék- 
pénztár végrehajtató érdekében is a C. 2927/1905. 
tkv. sz. végzéssel bekebelezett 3000 kor. töke 
követelése és járulékai kielégítése végett meg
tartatni fog.

Muraszombatban, a kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóságnál 1905. julius 25.

Dr. Schick, kir. albiró.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

3120/1905. tkv. sz.

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

hatóság közhírré teszi Grósz Mór alsólendvai lakos 
végrehajtatónak Poucsits Péter tótlaki lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 92 korona tőke
követelés és járulékai és 12 korona 30 fillér árve
rés kérvényezési költségek kielégítése iránti végre
hajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóság területén lévő, a tótlaki 32. sz. tjkv
ben A. f  1. sor 185 hrsz. birtokra 195 koroná
ban, a f  2. sorsz. 297. hrsz. birtokra 439 koro
nában megállapított kikiáltási árban az árverés 
az 1881. LX. t.-cz. 150. §-ának a) és d) pontjai 
értelmében elrendeltetik s arra határnapul

1905. évi október hó 10-ik napjának

d. e. 10 órája Túliak község házához kilüze- 
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatla
nok esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10%-át, 19 kor. 50 f., 
43 kor, 90 fillér.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes 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 5H/o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Túliak 
község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóságnál, 1905. julius 17-én.

Dr. Schick, kir. albiró.

Tanító urak figyelmébe!
Az összes iskolai nyomtaványok rak

táron vannak, u. m .: Iskolai pénztári napló, 
Iskolai pénztári főkönyv, Népiskolai költség
vetési nyomtatvány, Előmeneteli és mulasz
tási napló, Felvételi napló, Leltári nyom
ta vány, Haladási napló, Látogatási napló és 
Tandíj mentességi iv. Az esetleges raktáron 
nem lévöket kívánatra meghozatom.

Becses megrendeléseket kér

Balkányi Ernő,
papirkereskedö.

Vezérszó:
kalrészektfil.
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k, aki betliző- 
valamely káné

(.S zarvas1 vagy .K ulcs1 szappant)

használjuk
kiváló hatásu tulajdonsága miatt

előnyös eredménynyel
bármi mosási célra, úgymint:

saját használatra, 
minden ruhaneműnél 

és

mindenhez
ami egyáltalában mosva lesz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




